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Irineu Marinho (1876-1925) ——see 

Um álbum de 

viagem espetacular 

(1904-7003) Roberto Marinho 

Os quatro civis que viajaram em setembro ao espaço na SpaceX 

não economizaram nos cliques da Terra. O fantástico álbum de 

viagem desses turistas foi agora divulgado na internet. páginas 

A DEZ MESES DA ELEIÇÃO 

Sem espaço 
no Orçamento, 
Bolsonaro promete 
reajuste a servidor 
Presidente do BC pede esforço fiscal, e 
relator faz alerta de que não há recursos 

Faltando pouco mais de dez meses para as 

eleições, o presidente Jair Bolsonaro amnun- 
ciou que pretende conceder reajuste de salá- 

rioatodos os funcionários públicos “sem ex- 

ceção” casoa PEC dos Precatórios seja apro- 
vada. Para Bolsonaro, isso abriria espaço pa- 
raoaumento. Noentanto, o relator do Orça- 

Governo mira 
farmácias por 
violação de dados 
A Secretaria Nacional doConsumidor inves- 

tiga cinco grandes redes de farmácia pelo 
compartilhamento de informações dos cli- 
entes, como o CPF, com laboratórios e con- 

sultórios médicos. Há suspeita de que elas 
intrinjam a lei de proteção de dados. Páginas 

Senado livra Pinera de 
processo de impeachment 

Duas acusações ao presidente chileno rela- 
cionadas à venda de projeto de mineração 
não obtiveram quórum minimo. páginaz 

mento, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), aler- 

ta que os recursos disponíveis dariam ape- 
nas para subir salários da Policia Federale da 
Polícia Rodoviária Federal. O presidente do 

Banco Central, Roberto Campos Neto, disse 

que é hora de o governo dar sinal de esforço 
fiscale de “algum corte de gasto”, PMMA 15 e 16 

“Achtung baby”. 
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Próximo do Planalto, 

PL apoia opositores 

em sete estados 

Presente na base de apoio de 15 governado- 

res, inclusive potenciais adversários do presi- 
dente Bolsonaro na disputa pelo Planalto em 
2022, 0 PL discute hoje os entraves que uma 
tiliação do presidente pode provocar. Ao me- 

nos em metade desses estados, a tendência 
dos governadores é apoiar a oposição. PÁGINA 4 

Gratificação causou êxodo em 
massa no Inep, diz ministro 
Milton Ribeiro, do MEC, nega interferên- 
cia no Enem e atribui saida de coordenado- 

res à mudança em beneficio. PágiNA 

CCJ da Câmara deve votar 
desoneração da folha hoje 
Se aprovada na Comissão de Constituiçãoe 
Justiça, proposta que prorroga medida até 
2026 pode seguir diveto ao Senado. misma 

Empate 
em prova 
de fogo 

Sem Neymar, 
Tite optou por 
uma seieção 

renovada. que 
soube superar a 
violência, lidar 
coma pressão 
datorcida em 
San Juan e 

anular Messi, 
arrancando 
um empate que 

valeu vaga para 

aArgentinana 
Copa do Qatar. 
PÁGINA 32 

Diálogo reduz 
tensão entre 

EUA e China 

Ão longo de quase quatro horas de reunião vir- 

tual, os presidentes dos EUA, Joe Biden, e da 
China, Xi Jinping, ensaiaram uma colaboração 
e frearam a escalada de tensão entreas superpo 

tências. Apesar das divergências, Pequim des- 

creveu diálogo coma “construtivo”, e Biden ci- 
tou "liderança mundial responsável”. página 20 

O Brasil que Um recomeço 

auspiciosoentre  éqcarade 
Biden e Xi Bolsonaro 
PÁGINA 20 BÁGINA 2 

ELIO GASPAR] É 

China reage O oportunismo 

ao Brasil com na PEC dos 
jogo pesado Precatórios 
PÁGINA 3 PÁGINA 16 

Brasil ampliará 
dose de reforço a 
todos os adultos 
O Ministério da Saúde anunciou que vai esten- 

der adose de reforço da vacina contra Covid pa- 
ra adultos entre 18 e 59 anos, Antes, a medida 
contemplava idosos, profissionais de saúde e 

imunossuprimidos. O intervalo entre as aplica- 

ções cairá de seis para cinco meses. RMgINA 23 

Presidente da Funai ainda 
não demarcou terras 

Prestigiado por Bolsonaro, Marcelo Xavier 
está há dois anose quatromesesnocargocê 
alvo de mais de 40 ações na Justiça. mana is 
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Opinião do GLOBO 

Intervenção no 
conteúdo do Enem 
precisa ter fim 
São gravíssimas as denúncias de 
ex-servidores do Inep sobre censura 
ideológica às provas do exame 

ão gravissimas as denúncias 
de ex-servidores do Institu- 
to Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) so- 

bre a pressão ideológica para tirar do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) questões cujos temas poderi- 
am desagradar ao presidente Jair Bol- 
sonaro. Ele já criticara o conteúdo da 
prova e fizera menção de censurá-la. 
Na segunda-feira, disse em Dubai que 
as questões do Enem começama “tera 
cara do governo” Um assombro, As re- 
velações acrescentam mais um capítu- 
lo à grave crise em que mergulhou o 
Inep. Nos últimos dias, 37 servidores 
pediram exoneração de carpos estraté- 

gicos por discordar da atual gestão. 
Em razão da intimidação, servidores 

do Inep tiveram de elaborar a prova du- 
as vezes. Um ex-funcionário relatou ao 
“Fantástico” que mais de 20 questões 
tiveram de ser excluídas da primeira 
versão par motivos ideológicos. Termas 
que abordam o contexto político ou 
remada são os mais sensíveis para 

balsonaristas. "Esse presi- 
dente [Danilo Dupas] (... estálá porque 
dee Dodo Due. sá que se- 
ria a pessoa disposta a fazer tudo o que 

elesqueriam: entrar na provae retiraro 
pop acham que o eiidenie não 
iria gostar” disse um exservidor. 
O conteúdo do Enem sempre foi 

uma obsessão de Bolsonaro, antes 
mesmo de assumir, Em novembro de 
2018, ele criticou uma questão do 

Enem que abordava expressões usadas 
ys e transgêneros. Prometeu in- 

Pivtsaa “Não vai ter questão desta for- 
ma ano que vem, porque nós vamos to- 

mar conhecimento da prova antes”. 
Embora não tenha cumprido a pro- 
messa de ver o exame com antecedên- 
cia, a intromissão continuou. Em ja- 
neiro deste ano, se irritou com uma 

comparava os salários de 
E que veio à 

tona na Copa do Mundo de futebol fe- 
minina em 2019. O ministro da Educa- 
ção, Milton Ribeiro, também já deixou 
Clara a intenção de patrulhar a prova. 
Outra obsessão dos balsonaristas 

que ganha forma éo ensino doméstico, 
prática que querem importar dos Esta- 
das Unidos e costumam chamar 
nome em inglês, hameschooling. Após 
meses de negociação na Câmara, o pro- 

de lei que a regulamenta está para 
ser votado. As limitações negociadas 
nãoatornammelhor, Exigirqueos país 

tenham curso superior, queas crianças 
estejam matriculadas em escolas e que 
os conteúdos estejam alinhados com a 
Base Nacional Comum Curricular não 
resolve o principal problema: o atasta- 
mento do convívio social proporciona- 
do pela escola traz prejuízos graves. 
Os defensores da ideia deveriam 
atentar para os efeitos nefastos da pan- 
demia, que manteve as crianças longe 
da escola. Para não falar no óbvio: a 
maior deficiência da educação no Bra- 
silnadatem avercoma pretensa prega- 
ção esquerdista que amedronta os bol- 
sonaristas —mas muito com a qualicda- 
de sofrivel dos professores. Em casa, 
onde pais não têm nenhuma formação 
em pedagogia, tendea ser ainda pior. 

Ogovernocamete idos erros na 
educação, Depois de um ano e meio de 
escolas fechadas, os desafios são gigan- 
tescos, entre eles trazer de volta os alu- 

nos que largaram os estudos, Mas o go- 
vemo Bolsonaro não parece nem um 
pouco preocupado com isso. À priori- 
dade éagradar àmilitâncianos cercadi- 
nhos do Planalto. Não importa a que 
preço persa Das pais. A gestão desastrosa 
tia | eso pre- 
sente, mas irá o futuro. Os da- 
nos poderão ser irreparáveis. 

E acertada a decisão de oferecer 
dose de reforço a adultos vacinados 
Ministério da Saúde ainda precisa, 
porém, divulgar estratégia para 

2022 — sem excluir a Corona Vac 

LÁ 
bem-vinda a decisão do Mi- 
nistério da Saúde de ofere- 
cer doses de reforço aos 
adultos vacinados no Bra- 

| sil. Masela ainda é insufici- 
ente diante da necessidade do país. A 
menosdeum mésemeiodeterminar 
cano, é preciso apresentar logo as es- 
tratégias e o calendário de vacinação 
para 2022, Está claro que a Covid-19 
não desaparecerá de uma hora para 
outra, Ela deve se tornar uma doença 
endêmica, com que a população terá 
de conviver. Graças à vacinação, O 
número de casos e mortes tem des- 
pencado. Mas não se pode achar que 
está tudo resolvido. Diante do histó- 
rico de hesitação do governo e done- 
gacionismo do presidente Jair Bolso- 
naro e seu entorno, há motivo razoá- 
vel para preocupação, 
O ministro da Saúde, Marcelo 

Queiroga, disse que o país receberá, 
em 202, ao PPA 100 milhões de 
doses da Pfizer, 120 milhões da Astra- 
Zeneca e terá uma sobra de 134 mi- 
lhões deste ano. Mas o contrato com 

a Pfizer ainda não fai fechado, e as 
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previsões do Ministério da Saúde pa- 
ra este ano falharam seguidamente. 
Nada garante que será diferente. É 
fundamental queo país se planeje pa- 
raa vacinação em 2022. Vários países 
já estão encomendando doses de re- 
forço, não será fácil comprá-las. O 
Brasil errou demais ao longo da pan- 
demia, não pode insistir nos erros. 

Continua inexplicável, nesse contex- 
to, a má vontade do governo coma Co- 
ronaVac. Embora a vacina integre o 

ama Nacional de Imuniza 
(ENO dende o início, em janeiro o 
ano, a relação do Planalto com o Insti- 
tuto Butantan, à uz, sem 

foi conflimaosa. dp pe = 
ainda em 2020 foram ignoradas 
ministério. O governa só se ven 
CoronaVac quando percebeu que ão 
havia outra para começar a € ha 
— e não queria perder a co para 
dpi E Pá, João Doria, 

que já brandia seringas e agulhas. 
ga entrevista ao GLOBO, o presi- 
dente do Butantan, Dimas Covas, in- 
sistiu que é um erro o governo excluir 
a CoronaVac do PNI, Covas afirmou 

à Pad ia apenasachega- 
de dados sobre vacinação até no- 
vembro para pedir à Anvisa o registro 
definitivo da vacina, principal argu- 
mento do Ministério da Saúde para 
não contratar novas doses. 
Não hâmesmo motivo para despre- 

zar aCoronaVac — nem qualquer ou- 
tra vacina usada no país. Ela é reco- 
mendada pela Organização Mundial 
da Saúde e foi a pa gia ipal arma para 
controlar a pandemia em países co- 
mo Chile e Uruguai. Foi também a 
CoronaVac que segurou a vacinação 
no Brasil até que começassem a che- 
gar as doses de AstraZeneca, Pfizer e 

Janssen, cojasentregas atrasaram de- 
vido à negligência do governo na 
compra de vacinas, fato amplamente 
documentado pela CPI da Covid. 
Depois de 11 meses de campanha de 

vacinação, que tem mostrado exce- 
lentes resultados, seria o cúmulo se o 

governo continuasse a escolher vaci- 
nas com base em critérios políticos. E 
par isso que o país precisa com urgên- 
cia conhecer à estratégia do Ministé- 
rioda Saúde para o ano que vem. 
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VERA 
MAGALHÃES 

Eacara 
do Bolsonaro 

Ep Bolsonaro se jactou, como parece que vem se esmeran- 
do em fazer em viagens ao exterior, de mais um legado de 

retrocesso; sim, depois de três anos de desmonte do Ministé- 
rioda Educação, o Enem está deformado, a cara do governo. 
Bolsonaro, é clara, lalava daquela pasta ideológica que faz 

as vezes de suas ideias, Segundo seu tortuoso raciocinio, 
deve ser celebrado o fato de as questões da prova que deve- 
ria medir o conhecimento apropriado pelos estudantes do 
ensino médio e ser um dos passaportes desses alunas para a 
universidade reproduzirem essa mesma mixárdia pscudo- 
conservadora em que ele acredita. 
Sim, desta vez Bolsonaro acertou, mesmo por essas vias 

tortíssimas. O Enem tem acara de um governo que destrói 
todas as políticas públicas e todos os marcos civilizatórios 
em que resolve tocar. 
Bolsonaro implodiu o Bolsa Família. Achou que deveria 

ter um es prinias social com a sua cara, já que o anterior, 
uma política consolidada, com eficácia comprovada por 

evidências sociais e estatísticas e institucionalizada ao lon- 
go de sucessivos governos, teriaa cara do Lula. Imaginem o 
pavor paraum presidente inseguroe paranoico ter de pagar 
todo mês um benefício com a cara do principal adversário. 
Então Bolsonaro foi lã e imaginou um programa a sua 

imagem e semelhança: provisório, improvisado, aco- 
chambrado, eleitoreiro e com maldades desnecessárias 

embutidas, como desvincular o pagamento da cobrança 
devacinação infantil. 
Afinal, para que o antes imitado internacionalmente 

Programa Nacional de Imunizações ficasse a cara do Bol- 
sonaro, não bastava ter alrasado a compra de vacinas con- 
traa Covid-19, ido a eventos públicos pôr em xeque a efi- 
cácia da vacina, mentido numa live ao associar à vacina- 

ção contra a nova coronavirus a um risco maior de con- 
trair aids, Ainda assim, não estava pa- 

Enem temacara recido o suficiente, Para isso, o bom 

de um governo mesmo é esculhambar também todas 
que destrói todas as demais campanhas de vacinação, 

aspolíticas que, aliás, já sofrem com a adesão cada 
públicase todos vezmenoreadivulgação cada vez mais 

osmarcos “acara do Bolsonaro. 

civilizatóriosem Para colocar em prática o programa 
que resolve tocar “meu governo, minha fuça”, Bolsonaro 

resolveu implodir também a tal da res- 
ponsabilidade fiscal, esse edifício que veio sendo erguido a 
duras penas desde Itamar Franco. 

Para aprovara PEC dos Precatórios, a maior excrescên- 

cia fiscal já votada no Congresso, uma pedalada que val 
sendo aceita bovinamente pela Câmara, pelo TCU e por 
outros cúmplices, vale até buscar à apoio dos servidores 
públicos, prometendo um reajuste salarial eleitoreiro pa- 
ra que eles pressionem os senadores, até aqui um pouco 
mais resistentes à lambança. Poucas coisas poderiam ser 
mais a cara de Bolsonaro. 
E Paulo Guedes, que a cada dia vai se mostrando mais e 

mais um clone, separado no nascimento, do chefe a que es- 
colheu servir não importa o que lhe peça, vai topar mais es- 
sa afronta aquilo que sempre defendeu 
“Espelho, espelho meu. Que outras áreas do governo 

devem ficar tão lindas quanto cu?” deve pensar o gover- 
nante narcisista quando avalia o saldo de seus três anos 
deestripulias. 
Ah, omeio ambiente. Esse éa carinhado papai. A floresta 

não pega fogo porque é úmida, pontifica o capitão, para es- 
panto de um mundo que vê a Amazônia arder e ser consu- 
mica por clareiras mês a mês. 
Poucas coisas são mais semelhantes a quem governa o 

Brasil quanto o massacre dos jndias ianomámis documen- 
tadoem repo devastadorado” Fantástico” no último 
domingo, que, atendendo aum pedido de socorro, mandou 
uma equipe para mostrar crianças desnutridas, um povo 
consumido pela malária e a ameaça concreta do garimpo 
ilegal à maior reserva indigena do pais. Ninguém precisa 
pedir DNA de mais esse desmonte. Afinal, ele avisou antes 
mesmo de ser eleito o que pensava da pauta indígena, 
O Brasil que derrete, queima, sangra e morre é a cara do 

Bolsonaro. 
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ELIO 
GASPARI 

A China jogou 
pesado 

revelação veio do repórter Marcelo 
Nínio, Depois que a China suspen- 

deu a importação de carne bovina brasi- 
leira, a ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, pediuhota para falar ao telefo- 
he com seu equivalente, e Pequim res- 
pondeu que ele estava sem espaço na 
agenda. No pedido, não se havia especi- 

ficado dia nem hora. A resposta eslarra- 
pada foi grosseria inédita para uma di- 
plomacia experimentada como a do Im- 
pério do Meio. 
De um lado, ela mostra comoa China é 

capaz de jogar bruto quando acha que es- 
tânuma posiçãode força. De outro, ensi- 

naqueogoverno do capitão cultiva mal- 
criações delirantes, mas é, acima de tu- 
do, disfuncional, 
A China embargou as importações de 

carnebovinano início de setembro, acom- 
panhando uma iniciativa pontual da go- 
verno. Suspendeu às vendas por causa da 
ocorrénciadedoiscasosdadoença da vaca 
louca, Desde então, foram remetidas in- 
formações às autoridades sanitárias chi- 
nesas, mostrando a natureza isolada dos 

episódios. Passaram-se mais de dois me- 
ses, e oembargo continua. Se o ano termi- 
narsemqueabarreira seja levantada, a pe- 

cuária brasileira poderá perder até R$ 10 
bilhões em negócios. 
O recurso a embargos comerciais co- 

mo forma de pressão diplomática é coisa 
velha. O pelotão palaciano acredita em 
mulas sem cabeça e cultivou a crença se- 
gundo a qualos chineses precisam das 
proteinas brasileiras. Os fornecedores 
da Europa e do Cazaquistão agradecem, 
pois estão ocupando o espaço aberto no 
mercado chinês. 
A disfuncionalidade do governo brasi- 

leiro tem de tudo. Já houveum chanceler 
quediziaserumpáriaorgulhoso, co pre- 

sidente diz o que lhe vem à cabeça. O Ita- 
maraty perdeu a relevância nas negocia- 
ções internacionais. Foi substituido por 
uma diplomacia de compadrio de maus 
resultados. Joe Biden está na-Casa Bran- 

ca, e Steve Bannon, guru de Trump e de 
Bolsonaro, está sem o passaporte. O em- 
baixador do Planalto para a Africa do Sul 
(Marcelo Crivella) está no sereno, sem 
agrément. O telefonema do capitão ao 
presidente Cyril Ramaphosa resultou 
num desprestígio inútil. O caso do em- 
bargo ilustra quanto custa desprezar a 
máquina institucional do Estado. 
A funcionalidade exigiria que o assun- 

to, apesar da natureza comercial, fosse 

coordenado pelo Itamaraty. Ministros 
de outras pastas ajudam, orientam, mas 

não devem tomar iniciativas. Quando a 
ministra Tereza Cristina anunciou, em 
meados de outubro, que estava disposta 

aira Pequim para negociar o fim do em- 
bargo, foi para a chuva. Ao pedir agenda 
para um telefonema a seu colega chinês, 

molhou-se. É verdade que não lhe resta- 
vam outros caminhos, pois a embaixada 
do Brasil em Pequim ficou sem canais 
para cuidar de um assunto como o em- 
barga, já que o Planalto |á fez sucessivas 

Fsdrs Camo 

malcriações com a embaixada chinesa 
em Brasília. A reciprocidade, como o há- 
bito de escovar os dentes, faz parte da 
cotidiano da diplomacia, 
O tranco chinês era coisa previsível, 

questão de quando e como, O silêncio mu- 
ma questão queenvolveo agronegóciosa 
Ministério da Agricultura indica que há 
um certo método do jogo bruto. Deram 
um joelhaço nos aliados potenciais numa 
negociação racional, Foio recado deuma 
diplomacia de segunda classe, reciproco, 

porém de má qualidade. 
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BERNARDO 
MELLO FRANCO 

O 
agialia cu bs /sinanda . 

+ bernandamt á tie, 
Em bigisto com tr ! 

À viagem 

de Lula 

O ministro Onyx Lorenzoni está irri- 

tadocoma viagem de Lulaã Europa. 
O bolsonarista reclamou da cobertura 
da imprensa e acusou o ex-presidente 
de “Lalar mal do Brasil”. Fingiu confun- 
dir o país com o inquilino do Alvorada. 
Lulatemusadoo girointernacional pa- 

ra bater duro em Jair Bolsonaro. E o que 

se espera de qualquer candidato de opo- 
sição ao govemo. Em Bruxelas, o petista 
citou o aumento da fome e do desempre- 
go. Em Paris, lamentou à devastação da 
Amazônia e o fim do Bolsa Família. 
Em climade campanha, o ex-presiden- 

te temperou as críticas com mensagens 
de otimismo. “Apesar de tudo, digo com 
total convicção: o Brasil tem jeito”, afir- 
mou, na segunda-feira. Foi a senha para 
dizer que ele próprio, Lula, está pronto e 

disponível para “reconstruir” o país. 
O petista organizou uma agenda sob 

medida para mostrar prestígio interna- 
cional Reuniu-se com a futuro chance- 
ler da Alemanha, Olaf Scholz, e será re- 
cebido hoje pelo presidente da França, 
Emmanuel Macron. Bolsonaro não cul- 
tiva boas relações com a dupla. Ignorou 
o alemão no G20 e vive às turras com o 
francês desde que chegou ao poder, 
Enquanto Lula negocia com os lide- 

res europeus, o capitão faz mais um 
tour por ditaduras do Golfo Pérsico, 
Ontem ele se desmanchou em elogios 
à monarquia absolutista do Bahrein, 
Navéspera, visitou Dubai, sob contro- 
le da mesma dinastia desde 1833. 
Diante de plateias acostumadas à cen- 

sura, o presidente mentiu à vontade. 
Chegou a dizer que a Amazônia “não 
pega fogo” por ser uma Horesta úmida, 
Um deboche com o aumento das quei- 
madas registrado em seu governo. 
Não é dificil apontar Falhas e inconsis- 

tências nos discursos de Lula na Europa, 
Em palestra na Sciences Po, ele definiu a 
Lava-jato como uma “quadrilha” monta- 
da paradestruir a Petrobras. Omitiu poli- 
ticos e empresários que confessaram 
desvios e devolveram dinheiro à estatal, 
Em outro momento, o ex-presidente 
desconversou ao ser questionado sobre a 
repressão a protestos em Cuba. Preferiu 
reclanmar do bloqueio americano à ilha. 
Apesar dos tropeços, à líder das pes- 

quisas voltará para casa com uma ima- 
gem poderosa: foi aplaudido de pé no 
Parlamento Europeu, Mais do que 
qualquer discurso, essa cena explica a 

irritação dos bolsonaristas. 

Inovação para um agronegócio mais sustentável 

ALVARO GALLO 

0) Brasil está muito bem posicionado na 
capacidade competitiva, por ter um po- 

tente agronegócio como fonte de riqueza 

produtiva. Suas características — di- 
mensões continentais, clima propício e a 
maior diversidade de biomas do planeta —, 

aliadas a tecnologiase práticas de produção 
inovadoras, contribuem para fazer da ativi- 
dade uma referência para o mundo. 
Osetor representa 25% do PIB e. no que diz 

respeito a exportações, aproximadamente 
50% tém relação com produtos do campo. 
Somos o maior exportador de soja, carne, 

açúcar, etanol, café e suco de laranja. 
Opotencialé resultado de um consistentesis- 

tema de vanguarda, com capacidade crescente 
de produzir mais em menos é Nas últi- 
mos 50 anos, a produtividade do agronegócio 
brasileiro subiu 386%, enquantoo aumentono 
tamanho da área usada comespondeu a 83%. 

Essa eficácia está diretamente ligada a 
práticas sustentáveis, à redução do impacto 
no meio ambiente e ao uso racional de re- 
cursos naturais. Tanta pujança não aconte- 
ce senão lastreada por constante evolução, 
nos aspectos legislativo e de desenvolvi- 
mento tecnológico. 
Tal empenho é igualmente crucial quando o 

assunto é sustentabilidade. Estima-se que a 
população global será de 9,5 bilhões em 2050, 
Para alimentar tanta gente, a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentaçãoe a Agricul- 
tura prevê anecessidade de aumentar a produ- 
ção de comida em 70% — 20% já em 2032. 
A oportunidade diante desse cenário é gi- 

gantesca, visto que o pais poderia aumentar o 
volume de exportações de alimentos em 
40%. Olhando para alguns dos principais 
itens de nossa pauta exportadora, o comércio 
global de soja deverá aumentar em torno de 
30%; 0 de milho, 20%; co de carne, 17%. 
O crescimento da população mundial deve 

resultar em grande aumento de produção e 
consumo de energia, Por isso, biocombusti- 
veis como etanol e biodiesel têm papel rele- 

vante nas políticas voltadas à sustentabilida- 
de, contribuindo para a redução na emissão 
dos gases de efeito estufa em função de sua 
crescente participação na matriz enerpética. 
Entram nessa cesta energética outras fon- 

tes renováveis ligadas ao agronegócio, coma 
abiomassa e a adoção de tecnologias de haixa 
emissão de carbono, que, com as boas práti- 

cas agricolas, formam um conjunto de inicia- 
tivas que contribuem para a diversificação da 
matriz energética e o desenvolvimento cada 
vez mais sustentável do setor. 
Tudo isso resulta em impacto bastante posi- 

tivo nos esforços para cumprir as metas esta- 
belecidas no Acordo de Paris, Também bali- 
zou as discussões por ocasião da COF 26, cujos 
temas afins ao agronegócio incluíram critéri- 
as claros a respeito do mercado de carbono. 
No caso do Brasil, é esperado um aumento 

de quase 20% na participação da bioenergia 
na nossa matriz até 2030. É um incentivo pa- 
ra que se priorizem investimentos voltados 
ao desenvolvimento de tecnologias e solu- 
ções inovadoras que resultem em ganhos de 
eficiência na produção de biocombustíveis e 

demais fontes de energia limpa e renovável, 
Sobre conexão, pouco mais de 20% da área 

ruralno Brasil tem cobertura de sinal de in- 
ternet. À Escola Superior de Agronomia da 
Universidade de São Paulo estima que valor 
da produção agricola poderia aumentar em 
até R$ 100 bilhões com a ampliação do sinal 
de internet para 90% da área rural. 

Esses fatores estão ligados à necessidade 
premente de desenvolvimento de um arca- 
bouço jurídico —leia-se políticas públicas — 
que dê a segurança necessária e incentive in- 
vestimentos em projetos que aliem inovação 
ainiciativas socioambientais. Espera-se, com 

isso, que as demandas por alimentos e ener- 

gia limpa e renovável possam ser atendidas 
como menor impacto no meio ambiente, 

Apesar dos avanços e resultados surpreen- 
dentes do nosso agronegócio, cada vez mais 
sustentável, as oportunidades de investi- 
mentose melhoriassão enormes e desafiado- 
ras, porém altamente promissoras. 

Alvaro Gallo, advogado. é sócio 

do Trench Ross Watanabe 
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Ministro é exonerado para cuidar de emendas 
João Roma, da Cidadania, acompanhará suas indicações de o'ho em seu reduto eleitoral 

Pia, 

ACESSE 
ARE MTE 
O CELULER 

PAR 
DQRODEL 

NOIVA INFIEL 
Prestes a receber Bolsonaro, PL 
apoia adversários do presidente 

Costura O 

BERNARDO MELLO, NATALIA 

PORTINARI E JUSSARA SOARES 

palestoghdo cam & 

Pd E Emas iA 

artido com o qual opre- 

Pleno Jair Bolsonaro 

tem negociado sua filiação, 

o PL dá mostras de que bus- 

caaaproximação com o Po- 

der Executivo, indepen- 

dentemente da ideologia 
de quem O Coman da ” Le- 

vantamento feito pelo 

GLOBO aponta que a le- 

penda Sede LR 

base de 15 go vernadore 

dos quais metade deve re- 

torçar o palanque de adver- 
sários de Bolsonaro em 

2022. Esse foi um dos prin 

cipais motivos para o recuo 
do presidente, cujo ingres- 
so no PL estava marcado 

para o próximo dia 22. A 

cerimônia foi adiada em 

meio às divergências. 
O presidente do PL, Val 

demar Costa Neto, val se 

reunircom dirigentes esta- 

duais da sigla hoje à tarde 

em Brasilia para mapear 

onde estão os principais 

entraves ao ingresso de 
Bolsonaro no partido, À le- 

genda está dividida sobre 

receber o presidente, seus 
filhos e aliados, Filiados 

dos estados do Sul 

Centro-Oeste defendem a 

guinada bolsonarista do 
PL, enquanto boa parte de 15 

diretórios do Nordeste e do 

Norte tentam surtar no de- 

sentendimento recente 
entre Costa Neto e Bolso- 

E do 

naro pa ra desl AZer 0aCcor- 

do. Ocaciquedo partidoeo 

presidente discutiram du- 

rante uma troca de mensa- 
gens por divergências so- 

bre quem daria as cartas nó 

diretório de São Paulo, o 

mais importante do país 
Costa Neto se irritou com o 

planode Bolsonaro de lança £ 

ministro da Infraestrutura, 
Tarcisio de Freitas, candidato 

ao governo paulista. O ho- 

mem torte do PL já havia tir- 
mado compromisso de apoiar 
Rodrigo Garcia (PSDB), vice 

do governador João Doria, que 

cadversáriodo presidente. Ca- 

so Doria se viahilize interna- 

mente para disputar o Palácio 

do Planalto pelo PSDB, Rodri- 

go Garcia deverá estarcomele 

IMPASSE PAULISTA 

O PL hoje integra à gestão 

Doria e costuma trabalhar 

pela aprovação dos proje- 
tos de interesse do Execu- 

nvona Assembleia Legis- 
lativa paulista (Alesp). O 
partido controlauma dire- 

toria no Departamento de 

Estradas de Rodagem 
(DER-SP). Deputados Es- 

taduais da sigla mantêm 
relação próxima com o 
próprio Rodrigo Garcia e 

acreditam que isso 

bom tratamento prot parte 

do governo aos 31 prefei- 
tosda leg enda no estado. 

Em meio a esse cenário, 
Costa Neto indicou durante 

uma-conversa com um inter- 
locutor ontem que à defini- 

rem d E 

ção sobre q futuro de Bolso- 

naro na legenda deverá sei 
resolvida apenas após as pré- 

vias do PSDB, no próximo 
domingo. A avaliação do diri- 

pente é que, se Doria não 

conseguir votos suficientes 
dos correligionários para en- 

E 

residente do PL Valdemar Costa Neto, wu se reunir com dinpentes estaduars da spa hoje para mapear os prnc pais entraves do ingresso de Bo sonaro no 

cabeçar achapa tucana, o im- 
passe te nde e se esvaziar, Em 

tese, Rodrigo Garcia teria 

mais facilidade em não apoi- 
ar Leite, o que possibilitaria 

que o PL trabalhasse por Bol- 

sonaro e apoiasse o vice-go- 
vernador. O presidente da 

GOVERNISMO NOS ESTADOS 

PL mantêm alianças com maioria dos governadores 

inclusive com potenciais adversários de Bolsonaro 

estados am que 
1 o PLesti na base 

dos governos 

k croDnHnos 
ESTADOS CUIOS ; ESTADOS CUJOS 

GOVERNADORES | GOVERNADORES 
DEVEM FAZER APIAM 

CEOSIÇÃO A | BOLSONARO OU 
BOLSONARO » ESTÃO MEUTROS 

Eduardo Leite (PSDB) 
Prosideneiável tucana Leite tem 

apoio do PL estadual, mas o partido 
prepara s filiação do ministro Ortya 
Lordazoni para concorrer DO govdrmo 

eabrr um palanque Bo sonarrsta 

partido quo estã decido 

República, porém, insiste 

em uma candidatura de Tar- 

cisto de Freitas ão Palácio dos 

Bandeirantes, embora o mi- 
nistro já tenha demonstrado 

interesse em disputar uma 
vaga nó Senado. 

— À ideia é que a gente pos- 

E, =! 

Res | 
a += DO 

Wellington Dias (PT) 
Us quatro deputados do PL 

dos lederas a dois estaduais 

são abados do povernador à 
E querem autondimsa para apoiar 

o candidato à sucessão que tor 
escolhido por Dias em Sud. 

S 
EA 
Renan Filho (MDB) 

O PL é comandado no estado 

pelo cs-mimstro Mauricio 
Quintela Lessa, atual 

secretário de infraestrutura De 

Renan Filho, que tende 3 apoiar 
a candidatura de Lola (PT), 

Lessa tem criticado o governo 

todera! nas redes sociais 

Editoria de Ark 

sa avançar internamente e 
apresentar dr presidente E 

solução naqueles municipi 

os onde em princípio aind; 

está desalinhado. O que é na- 

turral, porque o PL é um parti- 

do plural —minimizao sena- 

dor Carlos Portinho (RJ), H- 
der do PL no Senado. 

Um dos argumentos que 

será apresentado pela ala 
anti-bolsonarista a Costa 

Neto na reunião desta qual 

ta-feira é que a eventual en- 

trada do presidente poderá 
levar à saida de cerca de dez 

parlamentares da sigla, en- 

tre eles o vice-presidente da 
Câmara, deputado Marcelo 

Ramos (PP-AM), co depu- 

tado Fábio Abreu (PL-PI). 

Esse último já anunciou que 

sÓ irá permanecer se tiver 
autonomia para se aliar ao 
governador Wellington Di- 
as (PT) na eleição. Oposito- 
res de Bolsonaro argumen- 

tam ainda que a filiação de 
15 a 20 bolsonaristas levaria 
para a legenda deputados 

sem identidade partidária 

nem compromisso de fideli- 

dade a Costa Neta, mas, sim 

com Baolsgnaro. Destacâm 

ainda que. a médio prazo, o 

presidente pode retomar o 
projeto De Criação de seu 

próprio partido, o Aliança 

pelo Brasil, e esvaziar o PL. 

FOCOS DE TENSÃO 
No Nordeste, lideranças do PL 

em Alagoas e no Piaui deten- 
dem manterem 2022 aliança g 

com governadores de oposi- 
ção à Bolsonaro. Somados à 
são Paulo, esses três estados 

são considerados os principais 

entraves que levaram ao adia- 

mento da tiliação. No Ceará, 
hã uma divisão no diretório: 

de um lado estã o casal de de 

putados bolsonaristas Dr. Jazi- 

ele Dra. Silvana e, do outro, o 

prefeito de Eusébio, Acilon 

Gonçalves, aliado de longa da- 

ta do senador Cid Gomes 
(PDT-CE)e ligado ao poverna- 

dor, Camilo Santana (PT). 

Segundo dirigentes, tam- 
bém há impasses em Roraima, 
ondeo PLedirigido pelo depur- 

tado fecleral Edio Lopes, próxi- 

mo do ex-senador Romero Ju- 

cátMDEB). Em Pernambuco, o 

presidente planeja lançar o 

ministro do Turismo, Gilson 

Machado. ao govemo ou ao 
Senado. O diretório pernam- 

bucano, no entanto, já tem um 
acordo com o PSB. 

Em Alagoas, o partido é di- 
rigido pelo ex-ministro e ex- 

deputado Mauricio Quintel- 

la Lessa, atual secretário esta- 
dual de Infraestrutura no go- 

vermo de Renan Calheiros Fi- 

lho (MDB), desafeto de Bol- 

sonaro, Nas redes sociais, 

Quintela tem feito criticas 

ao governo. Procurado pelo 

GLOBO, ele não retornou, 

No Sul por outro lado, diri- 

gentes do FL já preparam can- 

didaturas majonitárias a rebo- 
que de Bolsonaro. O diretório 
gaúcho do partido pretende f- 

liar o ministro do Trabalho, 

Onyx Lorenzoni (DEM). e 
lançá-lo ao governa. Apesar de 

oPLintegrar abaseetercarpos 

no governo de Eduardo Leite 

(PSDB) | quec lisputaas prévias 

presidenciais de seu partido, o 

deputado federal Giovani 

Cherini (RS). que comanda a 

legenda no estado, avalia que 
não hã impedimento em rece 

ber o presidente. 

— Diticil mesmo é o pre- 
sidente estar no PL tendo 

gente fazendo campanha 

parao PI nos estados. Aqui 

já temos uma conversa 
bem adiantada para lançar 

o ministro Onyx, anterior 

até à filiação do Bolsonaro 
— afirma Cherini, (Colabho- 

rou Gustavo Schmitt) 
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Centrão e cerco digital 
a aliados reduziram 
interações de Bolsonaro 
Engajamento menor em perfis do presidente coincidiu com ações 

judiciais contra bolsonaristas e com novela do PL, mostra estudo 

JAM NIELAS 
pas sida vdiatagicês com 

m estudo da FGV Dapp 

U identificou uma queda no 
volume de interações em to- 
das as redes do presidente Jair 

Bolsonaro entre agosto e ou- 
tubro. No Youtube, o declínio 

chegou a mais de 50%. O le- 

vantamento indica ainda que 

apesar de Bolsonaro e o ex- 

presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva seguirem em patama- 

res em impacto digital bem 

acimados outros presidenciá- 
veis, Sergio Moro, recém-fili- 
ado ao Podemos, é o pedetista 

Ciro Gomes vêm aumentan- 

do seu alcance nas redes, 
Oencolhimento do impacto 

digital de Bolsonaro coincide 

com as ações do Supremo Tri- 
bumal Federal (STF) e do Tri- 
bunal Superior Eleitoral 

(TSE) que suspenderam a mo- 

netização de canais bolsona- 
ristase bloquearam páginas de 
influenciadores acusados de 

propagar fake news. Apoiado- 
res do presidente, como Allan 
dos Santos e Oswaldo Eusta- 

Re tiveram pertis retnovi- 

os das plataformas. 
Na Twitter, Bolsonaro vem 

apresentando queda constan- 

te de interações desde agosto. 
Emdais meses suas interações 

na plataforma cairam aproxi- 

madamente 25%, saindo de 

648 mil para 485 mil. 
A visualização de seus vi- 

deos no YouTube, onde uma 

live chegou a ser removida 
da plataforma após ele asso- 

clara Aids às vacinas contra 

a Covid-19, cairam mais de 

50% nos últimos dois me- 
ses. Também tiveram redu- 

ção de interações seus perfis 

no Facebook e Instagram. 

FUGA DAS CRÍTICAS 

Segundo o diretor da FGV 

Dapp, Marco Aurélio Ruedi- 
ger, além do cerco do STF e 

TSE, grande parte da queda de 

interações nos perfis de Bolso- 
naro se deve a um “movimen- 

ta tático” do presidente em 

tunção de suas negociações 

com o Centrão, algo malvisto 
por parte de sua militância: 

— Ele (Bolsonaro) caiu de 

cabeça na articulação com o 

Centrão, o que gera situações 
incômodas para o discurso 

que sua militância pretende 

fazer. A articulação como PLe 
a recente recuo são porque ele 

ag-lo [joe Bct- Ufo [=] 

Cuidando de você 

e da sua familia. 

Sempre. 

Para empresas a partir de 3 pessoas. 

estava querendo medir a rea- 

ção de sua base. 
A pedido do GLOBO, a con- 

sultoria Quaest analisou men- 
ções no Twitter sobre a possi- 
vel filiação de Bolsonaro ao PL 
e constatou que, inicialmente, 

houve um racha na basebolso- 

narista, mas depois o movi- 
mento ganhou apoio majori- 
tário entre os defensores do 

presidente. Foram 61 mil 

menções entre os dias 1º e 15 
de novembro; 46 mil delas de 

perfis bolsunaristas. No total, 

aponta a Quaest, 63% das 
menções foram de apoio a Bal 
sonaro, enquanto 37% Foram 

contrárias à articulação. 
A aproximação com o Cen- 

trão também fai motivo de cri- 

ticas ao presidente do seu ex- 

ministro das Relações Exterto- 
res Emesto Araijo. Emevento 

conservador em Santa Catan- 

na, ele disse o govemo de Bal- 

sonaro “virou a hase do Cen- 
trão” e que “nunca quis em 

lrentar o sistema”. O ex-chan- 

celer atirmou que o pes 
tomou a “pilula azul”, em refe- 
rência ao filme "Matrix", que 

significa “viver no mundo de 

Ilusões .(Colaboraram Ingrid 
Ribeira e Daniel Gullino) 

Fale com seu Corretor ou Gerente Bradesco, 

À Escaneie. 
o OR Code 
e saiba mais. 
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Engajamento. Encolh mento do impacto degital de Bolsonaro coincide com ações do STF é TSE contra desinformação 

INTERAÇÕES NO TWITTER E YOUTUBE 

Mapa de interações das menções Evolução das interações em vídeos 
de presidenciáveis no YouTube 
(De 1º de agosto a 31 de outubro de 2020) 

— BnisÓnaro 

- Lyia 

— Ciro Gomes 

200.204 

Foto Taitter o outubro 

— Indo Doria 

Eduardo Lele 

4065432 

a presidenciáveis no Twitter 
(Da 28 de setembro a DO de movembra de 2021) 

(Lula, Bolsonaro é PDT) (Ciro Gomes) 
2,47% dos perhis 
1.25% das interações 

-“ Grupo 

[Luta] 

DE paris 

5,91% das interações 

-Girnuipo azul 
(Balsonaro) 
29,58% 
dos pérlis 
41,13% 
das interações 

-- Grupo verde 
(Eduardo Leite. 
João Doria é 
Sergio Mora] 
5,52% 
dos poriis 
5,87% das 
intarações 

30,96% dos perfis 
34,95% das interações 
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Após suspeitas, PSDB confirma app de votação 
Video em que vereador mostra ser possivel validar uso do programa de celular passando-se por outra pessoa gerou dúvidas 

sobre segurança das prévias. Partido afirma que corrigiu falhas e, com aval dos pré-candidatos, nega adiamento da votação 

GUSTAVO SCHMITT 
Qualaves Das ogidma tor br 

AM PiLLÊ 

aplicat IVO que se rã usa- 

ha do por filiados do PSDB 

para escolher o candidato 
do partido para a Presidên- 

ciada Repúblicavoltou a ser 

foco de polêmica ontem. A 

divulgação de um video em 
que um vereador mostra co- 
mo fraudar as eleições le- 

vantou dúvidas sobre a se- 

gurança do programa a ne- 
cessidade de adiar a vota- 

ção. A legenda informou 

que as talhas toram corrigi- 
das e, após reunião com as 

campanhas de Arthur Virgi- 

lo, Eduardo Leitee Joãa Do- 

ria, confirmou que o pri- 
meiro turno da eleição será 

domingo e que ocorrerá por 
meio do aplicativo. 
Após a reunião, Doria e 

Leite agiram para reduzir à 

temperatura da disputa. Em 

visitaa Porto Alegre para fa- 
zer campanha, o governa- 
dor paulista foi convidado 

pelo gaúcho a visitar o Pala- 
cio Piratini, sede do pover- 

no estadual. Em um video, 

tratou Leite como “amigo” e 

disse que os dois “estarão 
mais juntos do que nunca” 

após as prévias. O gaúcho 

retribuiu, lembrando os fei- 
tosdo partidoem São Pa o. 

O aplicativo da votação |á 
havia sido alvo de aliados de 

Doria há algumas semanas. 
Ele levantou desconfianças 

Umião. Após video de campanha com provocações a Leite, Dora nistou ra 

por ter sido desenvolvido 

por uma fundação ligada à 
Universidade do Rio Gran- 

de do Sul (UFRGS). Numa 
tentativa de garantir a neu- 

tralidade do programa, o 
part ido contratou uma em- 

presa paulista. a Krvptos. 

para prestar consultoria, e 
am laboratório pernambu- 

cano para supervisionar Os 
trabalhos. Em relatório en- 

tregue semana passada, a 
Kryptos relatou 12 inconsis- 

tências que, deacordo coma 

sigla, toram resolvidas. 
Lima nova crise surgiu 

quando viralizou um video 

nas redes tucanas em que 
um vereador ensina como 
fraudar osistema. Na grava- 

ção, publicada primeira- 
mente no blog do colunista 
do GLOBO Bernardo Mello 
Franco, o parlamentar se 
passa pot uma outra pessoa 
e sua participação é valida- 
da mesmo assim, Aliados de 
Leite chegaram a propor o 
adiamento da disputa ainda 
nanoite de anteontem 

VERIFICAÇÃO POR SMS 

As equipes de Doria e Virgilio 
fizeram uma nota conjunta 

repudiando a possibilidade 

de marcar uma nova data pa- 
raas prévias. Leitenegou, nas 

redes sociais, que era a favor 

do adiamento. 

Em nota, o PSDB infor- 

mou que todas as falhas que 

— E FR 

FOROS CE GUTO ANDER Oy T+ 

Data. Le'te negou detencer adiamento das prévias. aventado por seus alados 

aparecem no vídeo do vere- 

ador foram corrigidas e que 
o sistema agora tem dupla 

verificação via mensagem 

Ms (em que é enviado um 

código para o telefone do fi- 

liado), mas também um 

token (um código gerado 

para cada participante 
usando um sistema de au- 

tenticação, como feito por 

bancos ), 0 que aumentaria a 

segurança. Além disso, 
quem tiver mandato pelo 

partido e não for participar 

da votação presencial, em 
Brasília, passará por um fil- 

tro feito via telefone. 

Nos próximos dias, o par- 

tidoainda pode anunciar à 
ampliação do prazo de vota- 

O NOVO LIVRO DA SÉRIE QUE JÁ VENDEU MAIS DE 

[= = 

VINONO9:; 
ETEIRE 

foram as revoltas ocorridas em solo brasileiro? O que 

motivou a criação do movimento Vidas Negras Importam? 

Este livro responde essas e muitas outras questões, explora a rica 

& complexa história dos povos da África e da diáspora africana, 

além das lutas e vitórias 

; | | | | 

| 

. a - a 

“DE EXEMPLARES NO BRASIL 

Ay 
5 

VISDIOIDOS -É SaQI)TaIS:sS 

n TT o 

Wa VI 

FvI901093 
VOLLVINLVIA = 

do povo negro ao redor do mundo, 
2 

ção. Para não sobrecarregar 
q servidor que mantém o 
sistema noar,a sigla avaliaa 

possibilidade de a votação 

começar na sexta- teiraeter- 

minar no domingo, Inicial 
mente, o prev sto Pra COME: 

çar à meia-noite de domin: 
go. A medida também eficaz 
em caso de possíveis ata- 

ques hackers, já que haveria 
mais tempo para solucionar 

eventual problema, 
Enquanto isso, 05 candi- 

datos seguem na campanha. 

Antes de Doria posar ao lado 

de Leite, sua equipe publi- 
cou um video com provoca- 
ções ao gaúcho, em que o 
rosto do paulista é colado 

em personagens famosos. 

A POLÊMICA DA FRAUDE 
NA ELEIÇÃO INTERNA 

Video de vereador 
Overeador de Tapiratiba (SP) 

Edson Aparecido Moraes, conheci: 

do como Cabelinho, publicou um 

video em que demonstra fragiida- 

des do aplicativo escoltudo pelo 

PSDB para registrar os votos de 

filiados nas prévias do partido 

Suspeita de fraude 

No video, 0 vereador se INScreve, 

com documento e foto. Na se- 

quência, ele entranuma lista com 

nome de vários fillados, registra a 

entrada comose fosse quira 
pessoa, Nair Aparecida Belchior 

Bossiema aceila a Operação. 

Mais segurança 

Após o vídeo correr em redes 

tucanos, o PSDB informou queos 
problemas foram resolvidos e 

que foram adicionadas mais 

camadas de segurança: a verdi- 

cação por meinde código enviado 

por SMS e por um token gerado 

por programa de autenticação. 

Relatório 

Na semana passada, a consultoria 

Kryptos haviaencontrado 12 tragili- 

dades no aplicativo, que poderiam 

aletar a segurança Us problemas 

foram'sanados. diz o partido 

| IMPORTAM 
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Há 25 anos no Brasil, 

A energia e à odlversidagde das mais de 3 mil 

pessoas que fazem parte deste mesmo 
DFOpOSILO, NOS Or Tala ad MalUr Eemprese 

privada 0e energia do pais. 

Com 25 afmos dê nistória | no Brasil, estamos 

impulsionando a transitap energetica para 

UM mungo neutro em carbono e criando 

SOIUCÇÕES que ajudam empresas E à en = nd 

serem mais eficientes e sustentaveis. 

forno, 
NO BRAS 
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Lira insiste em PEC que reformula conselho do MP 
Presidente da Câmara defendeu que a Casa retome votação da proposta, rejeitada em plenário em outubro após forte reação 

de procuradores, que aumenta o peso do Congresso na escolha de integrantes de órgão disciplinar do Ministério Público 

MATÁLIA BOSCO 
neta souza spa globo com br 

Bans 

O presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), de- 
terdeuontem quea Casa re- 

tome a votação da Proposta 
de Emenda à Constituição 

(PEC) que aumenta o peso 

do Congresso na escolha de 
integrantes do Conselho 

PLANETA 

AQUECIMENTO GLOBAL 
CICLOS DO CARBON 

E O PRIMEIRO PASSO PARA 
) EQUILIBRIO DO PLANETA. 

AVILÃO DO À 
CONHECER 09 

Nacional do Ministério Pú- 

blico (CNMP), órgão res- 

ponsável por disciplinar a 
atividade de procuradores e 

promotores. Em uma das 

maiores derrotas de Lira, à 

matéria foi rejeitada, em 
primeiro turno, no fim de 

outubro. Na ocasião, após o 

resultado, o presidente da 
Camara anunciou que colo- 

caria em votação à proposta 
original, o que não ocorreu. 

Os deputados derrubaram o 
substitutivo apresentado 

pelo relator, Paulo Maga- 

lhães (PSD-BA). 
Lira afirmou ontem que o 

assunto será discutido com 

os lideres da Câmara para 

que não seja uma decisão 
apenas da presidência da 

ambipar 

CU EDITORA GAOBO 

TODOS SOMOS PARTE DA SOLUÇÃO NO COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

CONHEÇA A MAIS COMPLETA PLATAFORMA SOBRE SUSTENTABILIDADE DO BRASIL. 

UMSOPLANETA.GLOBO.COM 

ACESSE. INFORME-SE. ATUE. 

Lin] E am 80 pamata 
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Recado. Lra 

criticou 

InvEStipacores 

que lançam 

canddatiras 

como "herdis da 

patria” 

Casa. Ementrevistaã CNN 

Brasil”, em Lisboa, onde 

participa de um evento puum- 

dico, Lira criticou ainda, 

sem citar nomes, investiga- 

dores que lançam candida- 
turascomo“salvadores e he- 
rúis da pátria”. 

— Essas Coisas, COMO mui- 

tas candidaturas que são 
postas aí como salvadores e 
heróis da pátria de quem co- 

meteu tantos abusos e não 
falo da operação em si. À 
operação produziu efeitos 

Claros de combate à corrup- 

cão sim, mas cometeu tam- 

bêm muitos abusos, eu 

exemplifico com 6 suicídio 

do reitor da Universidadede 

Santa Catarina —disse ele, 
Ex-coordenador da força- 

tarela da Lava-jato em Curi- 

tiba, Daltan Dallagnol pe- 
diu exoneração do Ministé- 
rio Público Federal e deve 
disputar as eleições do ano 

que vem. Ele segue o cami- 
nho do ex-juiz Sergio Moro, 

que se filiou ao Podemos e 

deve concorrer à Presidén- 
cia da República. 

CRÍTICAS A INVESTIGADORES 
Lira defendeu ainda a Rexibili- 
zação da Lei da Improbidade 

Administrativa, aprovada pela 

Câmara no início de outubro. 

— Na sexta-feira, por 
exemplo, eu fui informado 

de umia nota do Ministério 

Público Federal praticamen- 
te assinalando que não vai 

cumprir anova lei. Isso é pre- 

ocupante. Esses descumpr I- 

mentos de leis, enfrenta- 
mentos ao sistema jurídico 

legal que existe no Brasil e os 

excessos, eles têm que ser pu- 
nidose o CUNME não cum pre 

o seu papel, Ali houve uma 

movimentaçãozinha de se 
apresentar um código de éti- 
ca, que parou — afirmou Lira, 

em referência a uma negoci- 
ação durante a tramitação da 
PEC do CNME 

Bolsonaristas tentam 
antecipar aposentadoria 
de ministros do STF 

> Apoladores  damatéria, 

dopresidemte  quesó poderá 

JairBolsonaro  seranalisada 

tentaramvotar  nmovamente 

ontem. em após cinco 

sessãoda sessões do 

Comissão de plenário, 

Constituição e 

Justiça (CCJ) > Háseis anos, 

da Câmara, aemenda em 

uma Proposta questão elevou 

de Emenda à de 70 anos 
Constituição para 75 anos 0 
(PEC) que limiteparaa 

antecipa a aposentadoria 

aposertadora compulsória 

de ministros deservidores 

do Supremo Caso anova 

Tribunal fede:  PECváadian- 

ral(STF) te o limite de 
70 anos volta: 

> De autoria risavaler 

da presidente 

docolegiado.a > Durantea 

deputada Bia discussão 

Kicis (PSL-DF), ontem, Ricis to 

otextorevoga  acusadapor 

normainstitu- opositores de 

dapelachama- atuar emnome 

da “PEC da de Bolsonaro. 
Bengala”. O objetivo 
promulgada seria dar uma 

em 2015. Após oportunidade 

debate e dis- ao presidente 

cordâncias defazer mais 

sóbrea pauta,  duasindica- 

houve um ções a Corte. 

pedidodevista (BrunoGões) 
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Quando a política brasileira aconteceu no exterior 
Com agenda fora do país, lideranças movimentaram o cenário interno com declarações, recados e articulações. Bolsonaro visita o Golfo Pérsico, 

Lula esteve em Paris, enquanto Lisboa recebeu a cúpula do Judiciário e do Congresso. Câmara teve dia morno e no STF não houve sessão ontem 

Golfo. Bolsonaro na chegada em Duas: onbem ele loião Bahrein 

BRUM ES 
brita poesbaginãa cor e 

Bengbyi 

a primeiro dia útil após o 

DA feriado da Proclamação 

da República, em meio a 

discussões importantes 
envolvendo governo e Com 

gresso e ao aquecimento das 

articulações partidárias com 
vistas às eleições do ano que 

vem, as principais notícias 

políticas vieram doexterior. 

Não à toa: estava fora do país 
ontem quase toda a cúpula 

da República. O presidente 

Jair Bolsonaro cumpria, no 

Bahrein, a visita ao Golfo 

Pérsico, enquanto seu po- 
tencial rival em 2022,0ex- 

presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, prosseguia em Paris 

DE SEPPE CAOACE/AEP 

um périplo pela Europa. Os 

presidentes da Câmara, 

Arthur Lira, e do Senado, 
Rodrigo Pacheco, comenta- 

ram termas da política nacio- 

nal nos últimos dias durante 

seminário jurídico promovi- 
doem Lisboa pelo ministro 

do Supremo Tribunal Fede- 

ral Gilmar Mendes, Além 
dele, os ministros Dias Tof- 

folic Alexandre de Moraes 

também estavam presentes. 

O momento reflete a nova 
fase da pandemia, com avan- 

co da vacinação e a liberação 
de mais agendas ao exterior O 
SUpreno não teve sessão das 

turmas ontem, como costu- 
ma acontecer às terças-feiras. 
Além dos ministros em Portu- 

gal, Luis Roberto Barroso 

Discurso. Lula falou ontem a acadêmicos, em Paris 

estava nos Estados Unidos. Na 

Câmara, o plenário não abar- 

dou assuntos polêmicos. En- 
quanto Lira estava na capital 

portuguesa deputados deba- 

tiam a Medida Provisória que 

recriouo Ministério do Traba- 

lho, sem sobressaltos. 

SINAIS DO EXTERIOR 

Mesmo fora do pais, o de- 

putado de Alagoas deu um 

stnal aos colegas. Voltou a 

defender quea Casa vote a 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) do 

Conselho Nacional do Mi- 
nistério Público (CNMP). 

No Senado, por outro lado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG) 
retomou ao Brasil a tempo de 

presidir a sessão do plenária. 

Eletarnbém estava em Portu- 

gal, mas bateu o ponto e colo- 

cou em pauta uma Medida 
Provisória que facilita a com- 

pra de vacinas durante a pan- 

demia. Hã algumas semanas, 
quando agendou para o fim 
do mês um esforço concern 

trado dos senadores para 

pautar sabatinas e votar apro- 
vações de nomes indicados 

para tribunais e outros ór- 

gãos, Pacheco citou as via- 

gens de senadores em 
missões oficiais como motivo 

para à escolha da data na 

última semana de novembro. 
Mesmo fora do pais, Bol- 

sonaro voltou a surpreen- 
der o meio político. Fez 

questão de dizer que a Pro- 
pasta de Emenda à Consti- 

Fórum. Gilmar Mendes eospresd 

! 

tuição (PEC) dos Precatóri- 

os será importante para 
promover o reajuste de 
servidores. Ontem, no Bah- 

rein, após inaugurar à em- 

baixada brasileira, o presi- 

dente fechou acordo para 
promover tolerância e li- 

berdade religiosa entre os 

governos do Brasil e do pais 
do golfo pérsico. Em video 

public ado em rede social, 

noqual exibiuo encontro 

coma rei Hamad Bin Isa Al 
Khalifa, Bolsonaro disse 

que a aproximação entre os 

paises “é muito bem-vinda”. 
— Temos muita coisa a 

oferecer um para o outro. O 

comércio tem crescido 
muito, em especial nos 
últimos três anos. E temos 

FER SdDoÇÃO 1WiTRER 2d cas 

entes do Senado. Rocnga Pacheco e da Câmara. Arihur Lira em Lisboa 

mais espaço ainda para 

melhor trocarmos merca- 

dorias, para melhor aten- 
dermos nossa população — 

disse o presidente. 

Em atividade no exterior 

estava também o ex-presi- 
dente Lula, lider nas pesqui- 

sas de intenção de votos para 

asucessão de Bolsonaro. Na 
França, discursou ontem a 

acadêmicos do Instituto de 

Estudos Políticos de Paris 

(Sciences Po). No diaanteri- 
or, já havia falado ao parla- 
mento curopeue, em Bruxe- 

las, na Bélgica, disse que 
Bolsonaro “representa uma 

peça importante da extre- 
ma-direita mundial” e que 

não passa de “uma cópia 

malfeita de Tramp”. 
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Senado suspende investigação 
de 'rachadinha' de Alcolumbre 
Suposto esquema, negado pelo parlamentar, envolveria pagamentos a 

funcionários fantasmas; informações apuradas foram enviadas à PGR 

JULIA LINDNER E MARIANA MUNIZ 

paid tt oginha corr br 

Baasiua 

O Senado decidiu encerrar a in- 

vestigação interna que toi aber- 

ta para apurar suspeitas de que ha- 
veria funcionários fantasmas e um 
esquema de “rachadinha” no gabi- 

nete do senador Davi Alcolumbre 

(DEM-AP). A Polícia Legislativa da 
Casaencaminhou todas as informa 

ções apuradas à Procuradoria-Geral 
da República (PGR), já que o caso 
envolve uma autoridade com prer- 

rógativa de foro privilegiado. 
Reportagem da Revista “Veja” 

mostrou, em 29 de outubro, que o 

gabinete de Alcolumbre, ex-presi 

dente do Senado. recebeu R$ 2 mi- 

lhões dentro de um suposto esque- 
ma em que pessoas de confianç ado 

parlamentar recolhiam parte do sa- 

lário de seis assessoras, que ganha- 
vamentre R$4mileR$ 14 mil reais 

Em anife stação ao Supremo Tri 

bunal Federal (STE),a Ads ocacia do 

Senado afirmou na última segunda- 
feira que foi Alcolumbre quem pedi T 

à abertuur a de um procedimento para 
“apurar'a veracidade dos fatos narra- 

dos na reportagem envolvendo o seu 

gabinete parlamentar”. 
Em seguida, o presidente da Casa, 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que é 
um dos principais aliados de Alcolumm- 

bre, determinou à Diretoria-Geral do 

Senado a adoção de “pro vidências ad- 

ministrativas para apurar os fatos , 0 
que resultou na abertura de uma apu- 

PAELO LACDETA-GA-DODO 

Suposto esquama, Alcoliumbre, citado por Ex-assessoras po relatarem possivel “rachadinha 

ração preliminar pe la Polícia Legista- 

tiva ainda no final de outubro. 

“A atuação da Polícia Legislativa 

do Senado Federal deu-se por pro- 
vocação da Diretorta-lei al do Se- 

nado Federal e objetivou a realiza- 

ção de instrução preliminar para à 
verificação dos fatos , afirmou a Ad- 

vocácia do Senado ao Supremo, 

SERVIDORAS INTIMADAS 

Em 10 de novembro, o senador ÁAles- 

sandro Vieira (Cidadania-SE ) apre 
sentou uma petição ao ministro Luis 

Roberto Bar TOSC, do Supremo Tritu- 

nal Federal (STF), dizendo que a Po- 

lícia Legislativa intimou as servido- 

[as que denuncia ram o Suposto Es 

quema de rachadinha “a despeito tha 

patente incompetência para tanto” 
E dra o par lamentar, Iniciativa quo le- 

RaAconsiranper as Le stemunhas. 

Segundo o Senado, a decisão de in- 
LEI PETI ras INnva Stig a DIES Ocorreu 

Cerca dh uma semana antes do pedido 

de Alessandro. “No dia 3 de novembro 

de 2021 surpiram elementos de inhor- 
mações que mencionavam acusações 

contra autoridade com foro por prer 

rogativa de funç do. Em consequência, 

à apuração pre liminar toi imediata- 

mente interrompida” 
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Em depoimento à PF, 
Fabiano Contarato 

relata crime de ódio 
Internauta publica foto de senador com filho 

menor na praia e faz ofensas contra parlamentar 

JULIA LINDNER 

julho Bacrarmagiatn a ly 

ERR IA, 

mdepoimento à Polícia Ee 

deral (PF). o senador Fahi- 

ano Contarato ( Rede-ES) dis- 

se que toi vitima de crime de 

údio e discriminação. Ele re 

gistrou na última segunda- 
feira um boletim de ocorrên- 

cia após ser fotografado e ex- 

posto nas redes sociais ao lado 

dotilho Gabriel, de 7 anos, en- 

quanto estavam em uma 
praia. O autor da postagem 

também escreveu olensas 
COmra O parta pmentar. 

“O conteúdo da postagem 

recebida pelo declarante 

causou-lhe extrema indigna- 
ção, descon forto familiar, ca- 

racterizando, no minimo, 

crime de ódio e discrimina- 

ção contra à pessoa deste se- 

nador da Repúblic ae de seu 

filho Gabriel”, diz trecho do 

termo de declaração, 
Além disso, Contarato repar 

dicu o fato de o autor da pr hi 

cação, identificado como Gio- 

vani Loureiro, ter exposto um 

menor de idade na imagem 

“Que deseja manifestar seu 
repúdio veemente, sobretudo 
porque a referida postagem 

expós o seu filho Gabriel, me- 

nor de idade, ao arrepio dos 

ditames do ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente)” 

No termo, também consta 

que Contarato representou 
criminalmente | Giovani 

Loureiro epediuque a FE no 

Es pir ito Santo adote as pro- 

vidências que entender ca- 

biveis em relação ao caso. 

A publicação de Loureiro se 

referia a Contarato como “li- 

o e “infeliz” e nsinuava que 

o senador levou o filho adotivo 

para “fazer marketing” 
“Eu agora à pouco |[sic| na 

minha praiacvem esse infeliz” 

[sic] sem vergonha, e ainda 
traz o filho adotivo pra fazer 
“marketing'", diz a postagem 

ATAQUES HOMOFÓBICOS 

Ex-delegado da Polícia Civil e 
primeiro senador do paisa ad- 

mitir publicamente que é hr 

mossexual, Fabiano Contara- 

to alramãal EnÇÕeES THAN HOM de 

outubro durante sessão da 

CPI de Covid ao confrontar o 

empresário bolsonarista Otá- 
vio Fakhoury, responsável por 

atas homafábicos contra 

o parlamentar nas redes soci- 
ais. Num desabafo emociona- 

do,o senador afirmou 

— O senhor não é um ado- 

lescente. O senhor é casado, 
tem filhos. A sua família não 

émelhor do que aminha. 

A lala repercutiu nas redes 

sociais, e à sessão foi comparti- 
lhada por imímeros perhs. 

O mundo mudou. 
Os negócios 

Nas bancas, no 

site e no app 

Globo* 
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DO 

PRESERVADO NO CARGO 

O CARROS DE LUXO E MANSÕES 

Sargento ostentação 
NAWES Preso por apiolagem. FM do Dstrito Federal mostrava nas redes vida de vao 

Réu por não demarcar, Marcelo 
Xavier agrada a Bolsonaro na Funai 
EDUAREO GONÇALVES 

eduardo guacahrest sh oginbo des Er 
BEASb id 

H' dois anos e quatro me- 
ses nocargo, o presiden- 

teda Funai, Marcelo Xavier, 

cumpre a missão dada pelo 

presidente jair Bolsonaro 

na política indigenista. Na 
sua gestão, mais longeva do 

que a dos dez antecessores, 

nenhuma nova terra foi de- 

marcada, feito inédito des- 
deo fim da ditadura. Os pro- 

cessos das áreas que esta- 

vam na fase final de delimi- 
tação estão parados. 
Segundo o Ministério Pú- 

blico Federal, são 27 terras 
indígenas que somam cerca 

de 832 mil hectares — área 

equivalente a seis vezes o ta- 

manho do Rio. À autarquia 
também passoua incentivar 

o garimpo e à monocultura 

agricola em reservas. 
O prestígio junto ao chefe 

garantiu estabilidade, mas 

levou Xavier a ser contesta- 

do na Justiça. O Ministério 
Público Federal, a Defenso- 

ria Pública e associações in- 

digenas moveram mais de 
4 ações para revogar porta- 
rias, rever nomeações e 

avançar em demarcações. 
Xavier é réu no Pará por des- 
cumprir ordem judicial que 

o obrigava a prosseguir com 

a demarcação do território 

Munduruku 
Na semana pass ada, a Jus- 

tiça Federal do Mato Grosso 

determinou à Funai que ti- 
rasse do grupo técnico que 

cuida da demarcação do ter- 

ritório Piripkura três pesso- 

as ligadas a ruralistas e “sem 
competência técnica. 

Em outubro, a Defensoria 

Pública da União e a Articu- 
lação dos Povos Indigenas 

do Brasil pediram o afasta- 

mento de Xavier, alegando 
queele “semeia a destruição 
das estruturas estatais” de 

proteção aos indige nas. 

— É o mesmo argumento 
que usamos para pedir o 
afastamento do Sergio Ca- 

margo (presidente da Fun- 
dação Palmares ). É incons- 
titucional nomear alguém 

que atue contra os interes- 
ses do órgão — afirma o de- 
tensor público João Paulo 
Dorini. 

“ILAÇÕES" 
Na defesa da Funai enviada 

ao processo, os advogados 

alegam que as acusações 
não passam de “conjectu- 
ras” e “ilações” de grupos 

que não aceitam à nova po- 

lítica indigenista”, que não 
se restringe ao “assistencia- 

tismo subserviente e ao pa- 

ternalismo explícito” de 

gestões anteriores, de ori- 
entação “socialista”. 

— À atual gestão se volta 

contra a causa indigena e 
atua para garantir o interes- 
se do não indigena nas re- 

servas —acusa o procurador 
Julio José Araujo Junior, co- 
ordenador do grupo do Mi- 

nistério Público Federal de 

Prevenção a Atrocidades 
contra Povos Indígenas, 
lembrando as 29 ações do 

Ligações 

orgulhosas. 

Marcelo Kavier 

já DE ebrou 

relação com 

rural stas em 

audiência na 

Câmara 

Z Gllfainna 

e as o a 2 E a 2 

a 

UR cêe COrmania A. pe dt 
md 

MEF para anular a instru- 

ção que permite a ocupação 

privada de terras indigenas 
ainda não homologadas. O 

MEF anulou a medida em 

LO dos 15 estados em que 

acionou a justiça. 
O presidente da Funai não 

uis dar entrevista. À Funai 

isse que só se manifestaria 
nos processos e reafirmou 

que a atuação da autarquia é 
bascada “na legalidade, na 

segurança jurídica, na paci- 
ficação de conflitosena pro- 

moção da autonomiados in- 

digenas, que devem ser, por 
excelência, os protagonis- 

tas dasua própria história”. 

Xavier já entrou com de- 

zenas de processos e pedi- 
dos de investigação contra 

lideres indigenas, parla- 

mentares, procuradores e 

servidores da Funai. Emum 

dos inquéritos instaurados 

na PF por difamação, os in- 
digenas Sonia Guajajara e 

Almir Suruí foram intima- 

dos a depor, mas as investi- 

gações foram arquivadas. 
= O próprio delegado me 

disse que as acusações não 

tinham nenhuma base juri- 
dica, era uma questão for- 

mal — afirmou o cacique 

Suruí, que assinou como ca- 

cique Raoni uma denúncia 
ao Tribunal Penal Internaci- 

onal contra Bolsonaro é é 

pai de Txai Suruí, cujo dis- 
curso na cerimônia de aber- 

tura da COP-26 causou in- 

dignação no presidente Jair 

Bolsonaro e nos seus segui- 
dores, ca fizeram ser ataca: 
da nas redes sociais, 

Delegado da PF desde 

2008, Xavier atuou como 

assessor na CPI da Funai e 

do Incra, em 2017, Também 

foiouvidor da Funai de 2017 

a 2018. Uma caracteristica 

que pesou nasua nomeação, 

mas não está no seu curricu- 

lo oficial, é a proximidade 

com a bancada ruralista. 
O presidente da Funai foi 

assessordo ex-ministro e ru- 

ralista Carlos  Marun 

(MDB) e chegou a ser no- 
meado como auxiliar do pe- 
cuaristá Nabhan Garcia, se- 

cretário de Assuntos Fundi- 

ários do Ministério da Agri- 
cultura. Não assamig o pos- 

to, mas aliados e opositores 

do governo garantem que 
Nabhan é o seu padrinho na 
Funai. Xavier costumaseor- 

gulhar publicamente da re- 

lação com o agronegócio. 

foda Pnad ES ia O sms Pur 

SAC AS SREG A PRES IDÉNCIA DA PEROLA, 

— Muito me orgulha essa 

alegação de que sou ligado 

ao setor ruralista que coloca 
arroz e feijão na mesa dos 

brasileiros —disse, em audi- 

ência na Câmara dos Depu- 

tados, em agosto. 
Reportagem do“ Fantásti- 

co", da TV Globo, no domin- 

go, mostrou que os ianomá- 
mis enfrentam a desnutri- 

ção e a epidemia de malária 

entre as crianças, além da 

invasão de 20 mil garimpei- 
ros ás suas terras. Xavier res- 

ponde a essa e a outras de- 

núncias mostrando o nú- 
mero de índios vacinados 

mais de 85%), o investi- 

mento de R$ 90 milhões pa- 

raações de prevenção à pan- 
demia,edistribuiçãodecer- 

ca de 1,1 milhão de cestas 

basicas nas reservas. 

Q 
“A atual 

gestão atua 

para garantir 
o interesse do 

não indigena” 

Julio José 
Araujo Junior, 

procurador 

"O próprio 

delegado me 

disse Qué ds 

CC LISIÇÕES 

não tinham 

nenhuma 

base juridica” 

Almir Suruí, 

cacique 
imestigado 

pela PF a 

pedido do 

presidente 

da Funai 
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Gratificação é raiz de crise no Inep, diz ministro 
Mesmo depois de Bolsonaro dizer que prova do Enem terá a “cara deste governo”, Milton Ribeiro rejeita 
interferência e alega que 35 dos 37 coordenadores que pediram exoneração recebiam benefício que foi alterado 

EDUARDO LIOMÇALTES 

edupdo goncalvor so agisbo cos Sr 

psaghiá 

0) ministro da Eduçação, 
Milton Ribeiro, tentou 

minimizar ontem a crise in- 

terna do Inep, instituto res- 

ponsável pelo Enem, e afas- 

tar as suspeitas de interte- 

rência política no exame, 

depois de o presidente Jair 

Bolsonaro ter dito que as 

questões da prova come- 

cam a teracara deste gover- 
no”. Após encontro com o 

ministro da Justiça, Ander- 

son Torres, edurante visitaã 
Câmara dos Deputados, Ri- 

beiro atribuiu o pedido de 

exoneração coletiva de co- 

ordenadores do instituto, 
na semana passada, a uma 

mudança no pagamento de 

benefícios pelo presidente 
do Inep, Danilo Dupas. 

Segundo Ribeiro, 35 dos 

37 coordenadores demissi- 

onários — dois pediram pa- 
rasair do cargo há duas se- 

manas — recebiam pratifi- 

cações por terem teitocurso 
ou trabalhado em concurso, 

benefício mudado em 1º de 

setembro por Dupas. O mi- 

nistro disse que a gratifica- 
ção chegava a até R$ 80 mil 

PANTENE 
PEN TE 

) E) 

Q 
“Nada a ver com 

educação, tudo a ver 
com a questão de 

gratificação 

Milton Ribeiro, ministro da 
Educação 

por ano, para algum destes 
servidores, 

— Nada a ver com educa- 

ção, nada com as provas, tu- 
doavercomaquestioadmi- 

nistrativa, de pagamento ou 

não de gratificação — afir- 

mou o ministro na Câmara. 
— À questão esbarra em ou- 

tro tema, que será discutido 

a posteriori, que é a questão 
do GECC, que é a gratifica- 

ção por cursos, quem deve € 
quem não deve (ganhar). Is- 

sa fez com que alguns funci- 
onários, merecidamente e 

corretamente, recebessem 

até R$ 70 mil, R$ 80 mil por 
ano de salário a mais, Esse 

que-éo ponto que está sendo 

discutido. A questão não é 

educacional, com todo o 
respeito que eu tenho. A 

a 

E das 

Elia DES DE Pora O DO 

E u 

Repetência. Ribeiro na Câmara: já há três pedidos para que ministro volte pars explicar exoneração coletiva no Inep 

questão é econômica. Des- 

ses 37 que assinaram o pedi- 
do, 35 recebiam GECC — 

afirmou o ministro. 

A associação dos servido- 

resdo Inepdisse que omovi- 
mento “não tem nada a ver” 

r E, “mM 

ErEa 1] 

com a gratificação. 

— Seo ministro for procu- 
rar conhecer os servidores 

do Inep, ele vai saber que is- 

so não é uma realidade. O 

que está acontecendo é um 
clima de insatisfação gene- 

mm 4 

Eu = 4 

ralizada, desconfiança e in- 

segurança — disse Alexan- 
dre Ratamal, presidente da 

apsociação. 

Para Ratamal, a declara- 

ção de Bolsonaro em Dubai, 
na segunda-feira, comprova 

PREÇO ECONÔMICO! == [ES 
q —— i FE 1 

E 

a interferência política no 

Enem. 

No Congresso, Ribeiro se 
reuniucomoliderdo gover- 
nona Câmara, de putado Ri- 

cardo Barros (PP-PR), e al- 
guns parlamentares 

— Política é igual apren 

der a jogar xadrez e lutar ju- 
dó — avisou Barros ao mi- 
nistrona audiência. 
Uapoio de Barros não im- 

pediu Ribeiro de ser criítica- 

do ontem por parlamenta- 
res que não fazem Oposição 

ao governo e que não foram 
ag encontro. Com boa inter- 

locução com o ministro, a 
deputada professora Dori- 

nha (DEM-TO) afirmou 

que “não é normal 37 pesso- 
as entregarem o cargo”, 

Amiga da primeira-dama 
Michelle Bolsonaro e dami- 

nistra da Mulher, Família e 
Direitos Humanos, Dama- 

res Alves, a deputada Paula 

Belmonte (Cidadania-DEF) 
foi ainda mais incisiva: 

— Passou praticamente 

uma semana e nada toi teito, 
E algo que a gente precisa 

entender, porque a casa não 
está arrumada. 

Já há três pedidos de con- 
vocação de Ribeiro para ex- 

plicações sobre a crise no 

Inep: na Comissão da Edu- 
cação, na Comissão de Fis- 

calização Financeira e Con- 

trole e no plenário. 

PEDIDO DE AFASTAMENTO 

Deputados da oposição pe- 

diram ontem o afastamento 

cautelar do presidente do 
Inep ao Tribunal de Contas 

da União e uma auditoria de 

acompanhamento do 
Enem. Na ida à Câmara, Ri- 

beiro defendeu Dupas. Dis- 

se que o subordinado é um 

“excelente profissional” e 
negou sua saida após O 

Enem, marcado para os pró- 

ximos dois domingos . 
Antes de ir ao Congresso, 

o ministro foi com Dupas 
encontrar-se com o colega 

da Justiça para discutir pro- 
cedimentos de segurança 

no Enem. Na saida, Ribeiro 

disse que as exonerações no 
Inep não vão atrapalhar o 

exame e negou ingerência 

política nas questões, como 

acusaram servidores em re- 

portagem mostrada no do- 
mingo no”Fantástico”. 

— Às provas estão impres- 
sas há três meses, Está tudo 

encaminhado. Em nenhum 

momento, nem o presiden- 
te da República, o presiden- 
te do Inep ou o ministro in- 
terferiram na escolha das 

perguntas. Todas elas foram 

escolhidas por esses que es- 
tão pedindo para sair. À pro- 

va vai ter a cara do governo, 
sim, de seriedade e honesti- 
dadee de fazeras coisas com 

o máximo de com petência 

possível — disse o ministro, 

dando um novo sentido à 
frase do presidente. 

Mais cedo, ementrevistaã 

CBN, Ribeiro, ao ser per- 
gunta do sobre a declara ção 

de Bolsonaro em Dubai, ha- 

viadito que seria necessário 

perguntar diretamente ao 

presidente sobre o que ele 

quis dizer com o comentá- 

riosobre a prova. 
O ministro afirmou, no 

entanto, que as perguntas 

po Enem devem tratar de 

conteúdos objetivos, e não 
de temas que a média da po- 

pulação não teria conheci- 

mento. Mas Ribeiro não es- 

clareceu quais seriam esses 
assuntos. 
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Caixa lança aplicativo do Auxílio Brasil 
Programa será dlerecido primeiramente aos beneticiários do Bo saFamiia 

Riscos. Espelho d'água atrás dos prédios do Congresso: Bosonaro citou a inflação para defender reajuste a todos 05 servidores. Covernovinha dscutinde aumento de 5% o que custaria R$ 15 bilhões 

A DEZ MESES 
a As MES ES 

SEI 
EI EIÇ 
ELE 

TORÇAMENTO, 
Ã L 

Cf 

MAS COM PROMESSAS 
diz que vai reajustar servidor 

se PEC dos Precatórios for aprovada 
DANIEL GULLISO, MANDEL 

VENTURA E JÚLIA LINDNER 
ecoesrrdo droga corr: br 
madação 

A pouco mais de dez meses 

para as eleições de 2022,0 
presidente Jair Bolsonaro pro- 

meteu ontem que dará um re- 
ajuste salarial para os servido- 
res públicos federais, caso a 
Proposta de Emenda à Consti- 
tuição ( PEC) dos Precatórios 
seja aprovada pelo Congresso. 
De acordo com Bolsonaro, a 
medida beneficiaria “todos” os 

funcionários públicos, “sem 
exceção”. Nas últimas sema- 
nas, à governo vinha discutin- 

do um reajuste de 5% para os 
servidores, o que teria um cus- 
tode R$ 15 bilhões. Esse espa- 
ço sóseria abertocoma PEC, 

que libera R$ 91,6 bilhões no 

Orçamento do próximo ano. 
— À inflação chegou a dais 

tb Gotland 

digitos. então conversei com 

(o ministro da Economia) 
Paulo Guedes. Em passando a 
PEC dos Precatórios, tem que 

Ler im pequeno Ea pião para 

dar algum reajuste. Não é q 
que eles mEerocem, Mas E q euro 

nós podermos dar. Todos os ser- 

vidores federais, sem exceção 
— disse Bolsonaro, após parti- 
cipar de evento no Bahrein. 

LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

Interlocutores do governo ad- 
mitem que a declaração do 

re pode mais atrapa- 
har que ajudar na aprovação 
da PEC, já que dá argumento a 
quem avalia que a proposta é 

eteitoreira. Além disso, o rea- 
juste é gasto permanente, en- 

quanto os efeitos da PEC, caso 

aprovada, são termporários. 

O relator do Orçamento, 
Hugo Leal (PSD-RJ), afir- 

Policiais de seus salários. que médiadapopulaçãosem — PoliciaFederal” Recla- 
protestam estãoentreosmaisaltos assistência medicaade- mam que, no ano passa- 

por salários daadministraçãofederal  quadaesofreramcom do, 0 governo prometeu 
congelamentosdeimes-  “uaborização é reconheci 

> Nota divulgada pelas timento no servidor mento do trabalho” mas 

> Cincoassociaçõesque associações afirma que que nada foi efetivado 

representam delegados, os policiais "perderam > Ce policiais lazem parte “Os integrantes da Insh- 

peritos e policiais da direitos, fveramsalários  dabasedopresidente tuição estão a partir de 

Policia Fecdkeralprotesta. reduzidos continuam Jair Boisonaroedivulga-  agoraempermanente 
ram ontem reclamando adoecendo acima da ramanotano "Dia da mobilização” diz anota 

mou ao GLOBO que não hã 

espaço para um reajuste de 

todos os servidores, o que há 
seria suficiente somente pa- 
ra Policia Federal e Policia 

Rodoviária Federal: 

— Não há previsão de rea- 
juste geral, Essa previsão 
não tem. Estou aqui na Co- 

missão Mista fazendo essa 

discussão. Nomáximo, teria 
para policiais. 

Até mesmo do ponto de 

vista de cronograma em 

ano eleitoral, a promessa é 
considerada de dificil exe- 
cução, Bolsonaroteriauma 

janela restrita para conce- 

der esse aumento, entre |a- 
neiro e abril de 2022, para 

cumprir a legislação eleito- 

ral, que proibe a medida a 

180 dias do pleito, 
Relator da PEC, o lider do 

Novo Volvo 
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govermo no Senado, Fernando 

Bezerra (MDB-PE), disse que 
q reajuste é “possivel”, mas 
Bolsonaro terá que definir pri- 
uridades. Bezerra frisouque"a 

espaço dentro do Orçamento 
público está muito escasso”. 

-— () presidente sempre 

vai ter que escolher porque 
as despesas obrigatórias es- 

tão muito apertadas — dis- 
seo lider do governo, após 

reunião para discutir a tra- 

mitação da PEC dos Preca- 
tórios com outros parla- 

mentares, ditarando que 

a proposta pode ser votada 
até o início de dezembro. 

A PEC, que inicialmente 

seria para bancar um Auxílio 
Brasil de R$ 400, está sendo 
usada para uma série de be- 

nesses do governa em ano 

eleitoral, como bolsa para ca- 
minhaneiros autánomos. 

Técnicos do Ministério da 

Economia não manifestaram 
posição contrária ao aumento 

e devem trabalhar pela sua vi- 

abilização. Mas ponderam 
que para conceder o reajuste, 
será preciso cortar gastos em 

outras áreas. Isso vale tanto 

para investimentos previstos 

em 2022 como para projetos 
considerados prioritários pe- 

logoverno, como um vale-gás 
para familias carentes. Além 
disso, reforçam que a decisão 

piora a percepção sobre a situ- 

aíção fiscal do país, 
A proposta de Orçamento 

para 2022. enviada pelo pover- 

no ao Congresso, não prevé re- 

ajustes para os servidores pú- 
blicos civis. Houve conpela- 
mento dos reajustes até o fim 
deste ano, como uma contra- 
partida para o aumento de gas- 

tos públicas nocombate à pan- 

demia. O último reajuste foi 
concedido em 2016, durante o 
governo Michel Temer, e par- 

velado até 2019. 

AUXÍLIO COMEÇA SEM R$ 400 
Apesar das declarações de Bol- 
sonaro, o ministro da Cidada- 

nia, João Roma, que está alas- 
tado temporariamente para 
assumir o mandato de deputa- 

do tederal, afirmou que o au- 

mento não está no “elenco” da 
PEC dos Precatórios: 

— O recurso dessa PEC es- 
tá sendo destinado para a 
área socialdo governa. Ela es- 
tabelece justamente a viabili- 
zação do pagamento de R$ 

400 minimo para cada bene- 
ficiário do Auxilio Brasil, 

O pagamento do Auxílio 
Brasilcomeçaa ser feito ho- 
je ainda sem o valor de R$ 
400, com pagamento na fai- 

xa de R$ 220, A Caixa está 

processando as transferên- 
cias para 14,5 milhões de fa- 
mmílias, usando como hase o 

mesmo cadastro do Bolsa 
Família. O governo |á disse 
que pretende que o Auxílio 

Brasilseja destinado para 17 
milhões de pessoas, 
A Bolsa caiu 1,82%, aos 

104.403 pontos, em um dia 

marcado por mais pessimis- 
no no mercado, COM a pers- 

pectiva de crescimento baixo 

da economia em 2022. e preo- 

cupação com a política fiscal, 
inclusive com a promessa de 

reajuste a servidores. O dólar 

subiu 0,75%, a R$ 5,499 (Co- 

laboraram Geralda Doca, Step- 
hanie Tonde e Vitor da Costa ) 

voLVO 

Coddsiod condiçõas: Ad CURÓMIS| DME 

No transito, sua responsabilidade salva vidas. 
T EA 

PBL arm 

= — = T DT 
sl O o 

= - 



16 | Economia 

TER, riam Lesão (QU Teia lx QUI, Minimo Lesão | ED Bpênio esepch fguir serei) (rali Gharninago (cursos ai EA | Coricra Gees furado Chânndio Fentar fome) (valia Findo (omereod) (DO, lira Lositão 

ZEINA 
LATIF 

Õ 
agiebo com briscenam à 
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São muitos os sócios 

do oportunismo 

PEC dos Precatórios —que esta mais pa- 
ra PEC dos Pesadelos — abarca muitos 

“jabutis”, temas alheios ao seu objeto prin- 
cipal. Oportunistas se aproveitam da fra- 

quezadogoverno paraobter benesses, colo- 
cando a culpa na pandemia, como se esta 

não tivesse exigido sacrifícios da maioria. 

É q caso de mais uma ajuda a municipios, 
que só fazem procrastinaro ajustede suas fi- 
nanças. À PEL prevêo parcelamento em até 

240 meses da divida previdenciária, que to- 

taliza R$126,5 bilhões, bem como a redu- 
ção em R$ 36,3 bilhões coma redução de ju- 
ros de mora, multas e outros encargos, se- 
gundo a CNM (Confederação Nacional dos 

Municipios). Como agravante, abre-se ex- 
ceção a uma regra constitucional, promul- 

gada há apenas dois anos, que proibiu par- 

celamentos superiores a 60 meses. 
O unico aspecto positivoé a exigência de os 

municipios ajustarem suas regras previden- 

ciárias nos moldes da reformada Previdência 
de 2019. Havia sido estabelecida um prazo de 

dois anos para estados e municípios fazerem 

suas reformas, o que não foi camprido por 
muitos, e sem definir parametros. Como re- 

sultado, há uma grande heterogencidade de 

regras para a aposentadoria do funcionalis- 
mo, que podera ser contida, 
Outras medidas já haviam beneficiado os 

municipios: a emenda constitucional que 

elevou a alíquota do Fundo de Participação 
dos Municípios em 1 ponto percentual e a lei 

que permite que municipios inadimplentes 

de até 50 mil habitantes (88% do total) te- 
nham acesso a transferências voluntárias. 
Ironicamente, os municipios estão no seleto 

grupo dos ganhadores com a crise da pande- 

mia. De acordo com o Banco Central, seus ha- 
veres financeiros (caixa cu equivalente) atingi- 

ram R$109 bilhões ão final de 2020 ante RS 1,8 

bilhão em 2019, o que revela que o socorro da 

União não apenas foi suficiente para custear os 
gastos extras com saúde, como mais do que 

compensou a modesta perda de arrecadação. 

As transferências superaram R$ 56,5 bi- 

lhões no cômputo geral (auxílio financeiro 
e despesas adicionais dos ministérios da 

Saúde e demais), segundo o Tesouro, fora o 
alívio de caixa de 20 menos R$ 13,3 bilhões 
relativos à suspensão de pagamento de divi- 
das diversas, segundo Marcos Mendes. En- 

q tanto 1550, as des pesas COTTENtes Cresce- 

ram menos, R$ 45 bilhões (7,3%). 
A arrecadação tributária toi preservada pela 

rápida recuperação da 
A falta de economia — em boa me- 
compromisso com  didadecormente dos esti- 

a smide das mulos federais —, e da 
finanças públicase elevada inflação de pro- 
o oportunismo de dutos industrializados 
muitos contribuem — inflando a arrecadação 

para a fraqueza da de impostos (como o 
economia ICMS) que beneficiam 

indiretamente os muni- 

cípios, por meto das transferências constituci- 
onais. Essas receitas somadas subiram 1,4% 
em 2020, Tudo somado, a receita corrente to- 

tal, que inclui as transterências da União, au- 

mentou 8,5% (R$ 58,6 bilhões a mais). 
Vale acrescentar que os municípios não vi- 

nham de um quadro de penúria. Segundo o 
Ipea, a arrecadação e as receitas totais dos mu- 
nicipios tiveram picos históricos em 2019 (já 
descontado o efeito da inflação), superando 
inclusive o patamar pré-crise de 2015-2016. 
Completa esse quadro o fato de o parcela- 
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mento agora pretendido ser mais um na lista. O 
mais recente foi outro dia, em 2017. 0s segui- 

dos programas de refinanciamento de divida, e 

sem contrapartidas, premiam a má gestão e es- 
timulam o oportunismo, acumulando-se divi- 

das (eram apenas R$ 22 bilhões em 2009) dian- 
te da expectativa de futura renegociação, 
A propésito, é nítido oproblema de gestão 

desses entes, a julgar pelo crescimento ex- 
pressivo de funcionários públicos munici- 
pais entre 2001-13, mesmo depois de supe- 

rado o periodo de adaptação às mudanças 

da Constituição de 1988, que aumentou as 
obrigações dos entes subnacionais e esti- 
mulou a criação de municípios. Em 2000, 

os funcionários municipais representavam 

43% do total e hoje são 60%, segundo o 
Ipea. Ainda que o número tenha se estabili- 

zado desde 2014, é clara a necessidade de 

retormas estruturais para conter o cresci- 

mento da folha — nas capitais, a despesa 
bruta com pessoal consome algo como 60% 

da receita corrente liquida. 

A talta de compromisso com a saúde das fi 
nanças públicas e o oportunismo de muitos 

contribuem para a fraqueza da economia, 

que sequer se recuperou da recessão de 2015- 

16, e pesam nos ombros do setor privado. A 
intenção de Bolsonaro de utilizar a “folga” da 

PEC dos precatórios para dar reajuste a cate- 
gorias de servidores só engrossa esse caldo. 

Presidente do BC: é hora de 'algum corte de gasto” 
Campos Neto diz entender limitações' do mundo político, mas defende equilíbrio nas despesas e aceno a investidores 

para diminuir a percepção de risco em relação ao país, que enfrenta questionamentos ao arcabouço fiscal 

GABRIEL SHISNDHARA 
patio d afinar diabo com fr 
DEsgLid 

presidente do Banco 

Central, Roberto Cam- 
pos Neto, disse ontem que, 
para diminuir a percepção 

de risco no Brasile manter 
os juros mais baixos, seria 
“Importante queo governo 

desse um sinal de estorço 

fiscal e de “algum corte de 
gastos, 

— "Tem uma parte que nós 

precisamos fazer um estor- 

ço fiscal e eu acho que ter al- 
gum nivel de equilibrio nos 

gastos seria muito impor- 

tante, acenar com algum 

corte de gastos, alguma coi- 
sa nesse sentido. Eu enten- 
do a dificuldade e entendo 

que o mundo político gera 
suas limitações nesse senti- 

do — disse ele, no 9º Fórum 

Jurídico de Lisboa, 

No mesmo evento e após a 
fala de Campos Neta, à mi- 

nistro do Desenvolvimento 

Regional, Rogério Mari- 
nho, afirmou queo desafio é 

entender a situação global e 

que o Brasil “não se resume 

apenas aos investidores”: 
— Somos um país desi- 

gual, SoOmos um pais Com- 

plexo, onde há desafios a se- 

rem vencidos ainda. Nossa 

visão não pode Ser Meta: 

mente Fiscal ou meramente 

monetária. Temos que ter 
sensibilidade social como 
Esse EOVECDO teve. 

INSUSTENTÁVEL OU EXPLOSIVA 
A percepção fiscal do merca- 
do vem se deteriorando nas 

últimas semanas após a deci- 

são do governo de pagar par- 
te do Auxílio Brasil (novo 
Bolsa Família) fora da regra 

do teto de gastos. Essa mu- 
dança recentementeobrigou 
o próprio Banco Central a 

elevar os juros acima do que 
havia sinalizado anterior- 
mente, para 7,75% aoano. 

O presidente do BC ressal- 

tou queos números fiscais es- 
tão melhores do que anteri- 

ormente esperado, com a di- 

vida pública em 83% do PIB, 

mas a percepção para o futu- 
ro pesa, Campos Neto desta- 

conos"questionamentos” ao 

arcabouço fiscal do pais. 

E 
Alarta Roberto Campos Neto destacou que inhiação está disseminada e que o trabalho de RC será dilic| neste momento 

Q 
“Ter algum nível de 
equilíbrio nos gastos 
seria muito importante, 
acenar com algum 
corte de gastos” 

Roberto Campos Neto, 

presidente do BC 

IBC-Br: atividade econômica 
cai 0,14% no terceiro trimestre 
Caso IBGE confirme o resultado, economia pode ter recessão técnica 

maasibji 

A atividade econômica te- 

PA ve queda de 0,14% no 

terceiro trimestre deste ano 

em comparação com os três 

meses anteriores, aponta o 

Indice de Atividade Econá- 
mica do Banco Central 

(IBC-Br) divulgado ontem. 
Se o resultado do terceiro 

trimestre for confirmado pe- 
lo IBGE, serão dois trimestres 

seguidos de queda no PIB, o 

que indica uma recessão téc- 
nica, ainda que em percentu- 
ais pequenos No segundo tri- 

mestre, a retração foi de 0,1%. 
O mercado passou a proje- 

tar crescimento abaixo de 1% 

para 2022 pela primeira vez, 

de acordo com o relatório Fo- 
cus também divulgado ontem 

pelo Banco Central. A expec- 

tativa atual é de 0,93%, contra 

irna semana passada. 
Luana Miranda, econo- 

mista da GAP Asset, explica 
que o significado da termo 
recessão técnica é controver- 

So entre ConcImustas, has É 

possivel queo cenáriosecon- 
oa com a-confirmação do 
número peloIBGE: 
— Não acho que a pente 

esteja em recessão, mas é o 

termo que se dá. À pente 

tem realmente uma fraque- 

za maior da economia nos 
últimos meses do que a gen- 
tecsperava. 

RECUPERAÇÃO LENTA 

O economista Yihao Lin, da 

Genial Investimentos, res- 

salta que a questão da reces- 
são técnica é “puramente 
uma tecnicalidade” porque 

— Esse questionamento 
veio primeiro por uma de- 

mora na solução da equa- 

ção liscal, uma percepção 
de interligação entre a re- 
forma tributária, o tema de 

precatórios e como equaci- 

onar a continuação dos 
programas de auxílio e am- 

paro às consequências da 

pandemia — afirmou, 

os resultados dos dois trimes- 
tres foram próximos da esta- 

bilidade. Segundo ele, os da- 

dos do mercado de trabalho 

mostram que o pais não está 
passande por uma recessão: 

— À afirmação de que es- 

tariamos passando por uma 
recessão é de certa forma 

uma afirmativa puramente 

técnica. Paraolhar um pou- 

comelhor essa questão é só 
a gente olhar os dados do 

mercado de trabalho. Com 

os dados de agosto a gente 
viu que houve uma forte 
melhora, com recuperação 

do mercado de trabalho 

medido pela Pnad. 
A economista espera um 

crescimento de 0%, para oter- 

ceiro trimestre e de 0,3% no 

quarto, mas ressalta que o JB- 
GE vai fazer uma revisão das 

contas anuais, o que pode im- 

pactar 05 números para cima 
oupara baixo, 

A projeção para o ano do 

mercado ainda é de cresci- 

mento de 4,88%, mas vem 
caindo nas últimascincose- 

acrescentando. — Se eu te- 
nho o mesmo modelo de 

equilibrio fiscal com cres- 

cimento de 2,5%, 3%, com 
taxade juros de 7%e cumu- 
do o crescimento para lhe 

passo auma taxa de jurosde 
8%, eu deixo de ter uma 
coisa insustentável para 

uma coisa explosiva. 

segundo Campos Neto, à 

manas de acordo com o re- 
latório Focus divulgado pe- 

lo Bánco Central. Nos últi- 

mos meses, os setores da 

economia vêm registrando 
quedas mais fortes da que 

esperadas por analistas. À 

produção industrial, por 
exemplo, caiu pelo quarto 

mês seguido em setembro e 

ainda está abaixo do nível 

pré-pandemia. 

OS EFEITOS DA INFLAÇÃO 
já as vendas no comércio va- 
rejista registraram a maior 
retração para o mês desde 

2000, quando começou a 
série histórica. À inflação e 
os juros altos dificultam o 

consumo das famílias. 

No caso dos serviços, se- 
tembro foi a primeira baixa 
após cinco meses de alta. 

Houve um recuo no setor de 

t Cais pas Ties por Caliãa da alta 

nos preços doscombustiveise 
a inllação em geral, que dimi- 

nui o consumo da população. 
O resultado do IBC-Br 

veio abaixo do projetado por 

inflação deste ano foi ali- 
mentada pela desvaloriza- 
ção cambial e as altas na 

energia elétrica e nos com- 
bustiveis, além do cenário 
de deterioração fiscal. 

— O número de inflação 

acelerou e teve uma pLora 

tanto quantitativa quanto 
qual itativa em todos os as- 

pectos. É muito importante 
ser realista e entender o 
quão disseminada está a in- 

Hação e quão dificil será o 

trabalho do BC neste ponto 

— afirmou. 

UM ANO DE PIX 
A tarde, ao participar de 
evento que marcou um ano 

de Pix, Campos Neto disse 

que o novo sistema de trans- 

terências bancárias ainda 
tema evoluir: 
—O Pix, apesar de játer al- 

cançado um uso EXPTES Si 

pela população, certamente 
ainda não atingiu todo o seu 
potencial. O uso do OR Co- 
de, por exemplo, ainda de- 
pende de melhor assimila- 
ção de tecnologia por parte 

dos usuários. 

Lin, de crescimento de 
0,3% no trimestre, Agora, à 

expectativa é de um resulta- 

do mais próximo de 0%. Pa- 

ra o ano, a projeção é de 
5.2%, com viés de baixa, 

mas com espaço para cresci- 
mento no quarto trimestre. 

— À nossa avaliação é que 

ainda há espaço para obser- 

varmos crescimento no 

quarto tri mestre, SO que a 

gente tem que destacar fato- 
res que colocam em risco 

nossa avaliação. À gente 
acredita que a inflação ele- 
vada ainda vaisero principal 

vilão —afirmou. 

A queda em setembro na 
comparação com agosto foi 

de 0,27%. Em agosto, a re- 

tração já havia sido de 0,3%. 
O único mês que registrou 
altanoterceiro trimestre foi 

julho, com 0,13%. 
O IRC-Br é considerado 

umaespécie de préviado PIB 

por calcular o índice de ativi- 

dade econômica, mas usa 

metodologia diferente do [B- 
GE. (Gabriel Shinohara) 
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Estados e prefeituras 
correm para criar leis 
de antenas da rede 5G 
Apenas 28 municípios têm legislação adequada. Governadores 
apresentam projetos para servir de referência a prefeituras 

CARDLINA MALI 

acosserda Bagno come br 

ii a previsão de a próxima 

geração de telefonia celu- 
lar, o 5G, estrear no Brasil em 
julho de 2022, após o leilão da 
Agência Nacional de Teleco- 
municações (Anatel) que mo- 
vimentou R$ 47,2 bilhões este 
mês, estados e prefeituras cor- 

rem contra o tempo para mo- 
demizar suas legislações e per- 
mitir a instalação das antenas 
para uso da nova frequência. 
Apenas 28 municípios dos 

mais de 5,5 mil existentes no 
país têm legislação adequada 
as antenas 56, segundo levan- 
tamento da Associação Brasi- 
leirade Infraestrutura cia 

lecomunicações (Abrintel). A 
lamentação para antenas 

é de alçada rtEiatãca, das 
prefeituras, mas vários estados 
copiaram o modelo adotado 

pelo legislativo fluminense e 
estão aprovando regramentos 
em suas assembleias para ser- 

vir de referência e acelerar à 
tramitação nascâmaras muni- 
cipais. Mato Grosso, Goiás, 

Mirias, Santa Catarina, Paraná 

adotaram esta estratégia re- 
centemente e o projeto do Rio 
Grande do Sul deve ser proto- 

colado na próxima semana. 

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO 
Ontem, foi a vez de São Pau- 

lo enviar à Assembleia Le- 
gislativa um projeto de lei 
para padronizar a instalação 

de antenas para a rede 56. 
Coma opera em frequência 

diferente, a nova tecnologia 

exige um número de antenas 

muito maior —atécincovezes 

mais do que na atual 4G. As re- 
gulações que estabelecem as 

normas urbanísticas para su- 

porte das estações de trans- 

missão datam dos anos 2000, 
quando asantenas interferiam 
na paisagem urbana pelo ta- 

manha. Hoje, as mimantenas 
de 5G são um pouco maiores 
que Caixas de Sapato emeno- 

res que um ar-condicionado 

split. Elas podem ser instala- 
das em fachadas de prédio, em 
cima de bancas de jornale pos- 

tes de luz, por exemplo. 
— As legislações são anti- 

gas, feitas parao 2G ou 3G, pa- 

raevitar a instalação daquelas 
várias torres enormes que 
eram as antenas antigas, uma 
para cada operadora. Há mu- 

nicípios que proibem instala- 
ção perto de postos de saúde 
ouescolas, outros que exigem 

ami local com avenidas muito 

largas. Se a legislação não for 
modermizada, teremos várias 
áreas de sombra (sem cober- 
tura) parao 5G —diz Luciano 
Stutz, presidente da Abrintel. 
Dos 28 municípios que já 

adequaram sua legislação, 14 

estãono Estado do Rise outros 
sete são capitais, Em Belo Ho- 
rizonte, o projeto está pronto 

para ser votado em 

tumo na Câmara. Em Goiá- 

nia, a prefeitura formou um 
comité que analisa projeto a 

ser apresentado sobre o tema, 
Nessas cidades o tema é 

mais mg porque o 56 es 

treia nas capitais em julho de 
2022. Mas há outros proble- 
mas. O leilão também prevê a 
cobertura em 4G em 3! mil 

quilômetros de rodovias pela 

pais. Mas muitos municípics 
não têm legislação adequada 

sequer para antenas 46. 
O ema que sair na 

frente e atualizar sua legisla- 
ção terá vantagem na hora de 

atrair donvestimentos e em- 

presas. afirma Felipe Meier, 
presidente do Conselho de 
Competitividade da Firjan, a 
Federação de Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro. 

— Umia empresa para se ins- 
talar em um municipio quer 
ter internet, e de preferência, 

56. No Rio, temos várias per- 
das de empresas que saem do 
estado por causa da parte fis- 

cal, violência, entre outros 

motivos. 056 é grande atrati- 
vo de empresas porque a teç- 
nologia eleva a produtividade. 

ÚTIL NO CAMPO ENA CIDADE 
A Firjan começou no ano pas- 
sado uma força-tarefa para 
conversar com prefeitos sobre 
amodernização da legislação. 
No fim de 2020, a Assembleia 
Legislativa do Rio aprovou um 
programa de incentivo à co- 
nectividade que traz uma mi- 
nuta de projeto de lei tmuniei- 

ara que as prefeituras : 
to E rádios spa Suas b 

gislações. Com isso, hoje 14 ci- 

dades do Estado já têm regras 
atualizadas e outras quatro 
(Niterói, Macaé. Valença e 

Conceição de Macabu) têm 
projetos em tramitação. 

— Este modelo foi piorei- 
o e Ara Dur estados ES- 

tão seguindo este caminho 
para agilizar — diz Stutz. — 
Depois de conversar com 

quase 200 municipios, vi 
que falta conhecimento. 
Enquanto as discussões 

avançam nas prefeituras, solu- 

ções tecnológicas haseadas na 
internet das coisas (loT), cria- 
das por empresas, aguardam a 

Chegada do 5G para os negóci- 
os ganharem tração. 
E o caso da Eneltec, de tec- 
rea especializada em solu- 
ques em lot, que usa 

E 

RT Me 
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Modermas. Aritenas de 5€ são menúres qué modelos artigos, à que poss bi tara nesta ação em ocais hoje pro lbedos 

Poucos > NoEstadodoRieRio  Caetanodo Sul, Jaguarii- 
municípios já de Janeiro VoltaRedonda, na Serra Negra, Holam- 
adaptados Teresópolis, Petrópolis, bra, Socorro, Santo André, 

Camposdos Goytacazes  RibeirãoPretoe Jandira 
Nova Friburgo, Itaperuna, 

Duas Barras, Modas > Em outros estados: 
Fioras, Cachoeiras de Florianópolis (em Santa 

Macacu, São João da Catarina), Brasilia (Distri- 
Barra, Cardoso Morera. to Federal), Fortaleza 

São Sebastião do Alto e (Caará), Porto Alegre (Rio 
Haocara Grande do Sul). Santa Ra 

do Sapucaí (Minas Gerais) 
> Em São Paulo: São e Londrina( Paraná). 

autoração para melhorar ef- dispositivos inteligentes co- 
ciência e produtividade. nectados à internet. Todes 
— Desenvolvemos siste- 

mas de gerenciamento de re- 

Cursos, Como consumo de 

energia elétrica e água, que 
permitem o monitoramento 
remoto dos pastos através de 

esses dispositivos darão um 

salto no ganho de escala com 

o 5G —diz Rodrigo Martins, 
proprietário da Eneltec. 
O pecuarista Ricardo Re- 

mer, proprietário da Fazenda 

São Paulo envia projeto à Assembleia Legislativa 
Estado calcula que tem potencial de atrair até R$ 266 bilhões em investimentos com 5G e busca acelerar implementação da rede 

IVAN MARTÍNEZ-VARGAS 
tran mus ha rgastegiido cam br 

Gi ii 

O governo de São Paulo 

enviou ontem à Assem- 

bleia Legislativa um projeto 

de lei para padronizar as 

normas municipais para 

instalação de antenas de te- 
lecomunicação no estado 

coma intenção de acelerar a 

implementação da rede 56, 
O projeto de lei de Doria, se 

for aprovado pelos deputa- 
dos estaduais, busca estabe- 

lecer padrões mais [lexiveis e 

não tem caráter vinculante. 

A adesão de cada um dos 
645 municípios paulistas à lei 

estadual é, portanto, opcio- 

nal. O governo de João Doria 
(PSDB), no entanto, preten- 
de turbinar a adesão dos mu- 

nicipios. Para isso, vai desti- 
nar R$ 15 mil às 200 primei 
ras cidades a aprovarem leis 

sobre o tema em consonância 

coma a norma estadual, o que 
totaliza R$ 3 milhões 

— O potencial do estado de 

São Paulo é de receber até R$ 

266 bilhões em investimentos 
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até 2025 com 056, mas para 
1º esse recurso seja investido 
e maneira correta, precisa- 

mos de uma regulação averta- 
da (nos municípios). As ante- 
nas precisam ser implementa- 
das em escala — disse a secre- 
tária de Desenvolvimento 

Econômico de São Paulo, Pa- 
tricia Ellen, em evento sobre 

projeto a prefeitos. 
As cifras são baseadas em 

estimativas da Abrintel, as- 
sociação do setor de antenas. 
O InvesteSP, agência de to- 

mento do governo estadual, 

também quer aumentar o pe- 
so do índice de conectividade 
nas notas que as cidades pau- 
listas têm em rankings para 
ter prioridade no acesso a ver- 
has e investimentos públicos. 
Com isso, cidades com maior 

alinhamento ao projeto esta- 
dual ganhariam mais pontas. 
O projeto de lei de Doria 

deverá ter tramitação rápi- 
da, É o que afirma o presi- 
dente da Assembleia Legis- 
lativa, deputado estadual 

Carlão Pignatari (PSDB), 
que participou da assinatu- 
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pártigo 22 dosspulamento da Qrgasitaçõos do Mowiirire R$ 1.100,00 4123 
Casbetgda a guiidade Enoial) * Pisopica dmpra gpado diria Enter poda 

ra do projeto em uma reuni- 
ão do governador tucano 
com prefeitos ontem 
Na visão das empresas, 0 

texto pode acelerar a apro- 
vação de leis nos municipi- 
Us INnenores, que téra menos 

capacidade técnica paraela- 
borar legislação própria, 
O projeto de Doria não de- 

ve dirimir conflitos já exis- 
tentes em cidades como São 
Paulo, onde a nova leide an- 
tenas tramita há anos. 

Na capital paulista, há um 
impasse entre o colégio de li- 

POUPANÇA TR 
atear DEE 0000 
By  05000% am 000% 

Eru OLD, Dm oD0k 

LITE Uttar va 0000 

OW OM DAL 000% 
Do DM Dil  090MM 
E MIM SÊ mt 
ErR TLAMEA SELH 

Boa Esperança em Nova Xa- 
vantina, Mato Grosso, anseia 
pela chegada do 5G no muni- 

cipio para monitorar em tem- 
po realo comportamento do 
int pormeio doschips insta- 
lados nos bois. À tecnologia 
mede a temperatura e o peso 
dos animais ao longo do dia, 
tornecendo dados que auxili- 

amno manejo para melhorar a 
produtividade animal: 

— Todo o agronegócio hoje 

édependente de coleta e aná- 
lise dos dados. E se tenho to- 
da atecnologia, mas não a es- 
trutura de rede, eu fico a pé. 

Nos municípios menores, 
como o de Nova Xavantina, 
em Mato Grosso, com cerca 

de 21 mil habitantes, 056 po- 
de demorar a chegar. O prazo 
para cidades com mais de 30 
mil habitantes é julho de 
2029. (Colaborou Bruno Rosa) 

deres da Câmara Municipal e 
asoperadoras. Os parlamenta- 
res querem incluir a obrigato- 
riedade de que as empresas 
instalem 287 antenas em regi- 
ões periféricas de São Paulo 
que hoje não têm sinal ou tem 
ma conectividade. 

UFIR ARO Uria 
fstretal 

ansmpemtra Moeserirs 
R$ 27053 ESLOEM 

LmMiF 

Alb) o estria em 190 Cada Uniivac isa 

Le (tara emtis ta) Pora cattular o alór a mt 

papo muleque a número de Units por JEOR 6 
Depois pelo úlima valor da Ufa (BE LQES (3 
Léon dá 2655 Uar/B 

OUTROS ÍNESCES 

BOLSA DE VALORES: 
Cotações diárias de ações evolução dos 
lagives oespae ER? ee bicom br 

CDESCOUTEF: 

raro Di orar Eni 

uma cel com br 
Tia Bisico Financeira (TF): 
ame bob povibr Cla em Estadao” 

e postenormente, dim “Séries tomporma” 

FUNDOS DE INVESTIMENTO: 
amicanbima com br.Clicar em "Fundes de 
iesestirmemba” 
BESTR: mr fama seg ep br Clicarna 
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FANTE Sefacionar o nro ad mês desejados 
ÍNDICES DE PREÇOS: 
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Arden uréra ribirria Dori hr 
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Desoneração da folha deve ser votada hoje na CCJ 
Autor da proposta, Efraim Filho vê clima positivo para aprovação conclusiva na Comissão de 
Constituição e Justiça, na Câmara, o que permite votação imediata no Senado 

FERNANDA TRAROTTO 
armados aplabo com hr 
ma 

O projeto qe proc ade 
soneração da folha de pa- 

gamento até 2026 para os 17 
setores da economia que mais 
empregam no Brasil está na 

pauta da Comissão de Consti- 
tuição e Justiça (CCT) da Cã- 

mara dos Deputados e pode 
ser votado hoje pelos Bor 

mentares. O parecer do rela- 
tor, a deputado delegado Mar- 
celo Freitas (PEL-MOG), ainda 
precisa ser lido e discutido no 
colegiado, 
O relator do texto estudava 

a possibilidade de fazer ajus- 
tes no seu parecer para ali- 

nhar o texto ao que foi pro- 
posto na semana passada pe- 
lo presidente Jair Bolsonaro, 
Ele afirmou que o governo 
pretende prorrogar à deso- 
neração por dois anos. O pa- 
recer original de Freitas es- 
tende a data até 2026. 

“APELO SOCIAL 
Caso a proposta seja aprova- 
da hoje, o texto seguirá dire- 

tamente para o Senado. Isso 
ocorre porque a tramitação 
naCC]éemecaráter conclusi- 
vo e terminativo, o que signi- 
fica que só a apresentação de 
um recurso, assinado por no 
minimo 51 deputados, leva- 

riaotexto para análise do ple- 

Redes de farmácias 
na mira do governo 
por uso de dados 
Senacom, ligada ao Ministério da Justiça, 
investiga se empresas condicionam descontos ao 
fornecimento de CPF, o que pode violar a LGPD 

ELIANE OLIVEIRA 
ebsiitoMbai ogia cer E 
maasdiá 

Secretaria Nacional do 
A Consumidor  (Sena- 

con) decidiu investigar 
cinco das principais redes 
de drogarias do pais, por in- 
dicios de violação de prote- 

ção de dados dos consumi- 
dores atendidos. Para o ór- 
gão, falta transparência no 
processo de obtenção e tra- 
tamento de informações 
pessoais fornecidas às em- 
presas pelosclientes. 

Raia Drogasil, Drogarias 
Pacheco, Drogaria São 
Paulo, Pague Menos e Pan- 
vel terão até dez dias para 
prestar esclarecimentos. 
As notificações já foram 
enviadas às empresas pela 
Secretaria, que é vincula- 

da ao Ministério da Justiça 
e Segurança Pública. 
O fornecimento de infor- 

mações pessoais, como à 
CPF, condicionado a des- 
contono produto ou noser- 
viço que estásendoofereci- 

do, é uma das justificativas 
para a abertura de averi- 
guação preliminar, Muitas 

vezes, o cliente desconhe- 

ce como esses dados serão 
usados pelos estabeleci- 

mentos, diza Senacon. 

Informações provenien- 
tesdeplanosdesaúdeecon- 
vénios com associações e 

entidades de classe preocu- 
pam a área técnica da Sena- 
con. O órgão quer saber co- 

mo se dão as relações que 
envolvam o compartilha 
mento de dados entre dr o- 
garias, laboratórios e con- 

sultórios médicos. 

Uma fonte à frente do ca- 
so reconheceu que Ê C= 

mum a prática de conceder 
o número do CPE, 
exemplo, em troca de dez 
contos ou outros benefici- 

os. Noentanto, coma entra- 

da em vigor da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), 
a regulamentação dada à 

coleta, ao uso, ao processa- 
mento e ao armazenamen- 
to de dados ganhou novas 

proporções, com o objetivo 
de garantir maior proteção 
para o consumidor. 
Quando a empresa condi- 

ciona descontos e promo- 
ções ao cadastro de spend 
ela está comprando dados do 
consumidor sem avisá-lo, à 

nário da Câmara. 
A avaliação dediversos par- 

lamentares é que prorrogar a 
desoneração é uma medida 
necessária para à manuten- 

ção dos empregos num cená- 
rio de recuperação após a 
pandemia. 
Autor da proposta, o depu- 

tado Efraim Filho (DEM-PB) 
diz que a expectativa pelo 
AVAIÇO da texto é extrema- 

mente positiva, e que é fruto 
de um trabalho de articulação 
política na busca por quebrar 
resistências da equipe econó- 
mica e construir consenso en- 
tre os parlamentares: 
— E um projeto que tem 

apelo social, já que o maior 

Fgm | 2 —S E 
E a e 

a 

que viola a LGPD, segundo 

argumentam os técnicos. 
Por isso, o cidadão deve ser 

informado previamente, de 

lorma clara e transparente, 
sobre quem terá acesso, Co- 
mo seus dados serão usados, 
por quanto tempo, Com 

quem serão compartilhados, 
entre outras informações. O 
consentimento é considera- 
do nulo se for obtido de for- 

ma enganosa ou abusiva. 

EMPRESA DIZ SEGUIR LGPD 

Procons e outras entidades 
de defesa do consumidor já 
aplicaram sanções a drogari- 
as em alguns estados. Houve 

caso de uma farmácia que 
exigia biometria digital, 
Em uma avaliação preli- 

minar. a Senacon conside- 

desafio do Brasil hoje é gerar 
empregos e por isso não é o 
momento de aumentar os 
impostos sobre os setores 
que mais empregam. 

Coordenador-geral da 
Frente Parlamentar do Em- 
preendedorismo, o deputa- 

do Marco Bertaiolli (PSD- 
SP) diz que há duas razões 
principais para a aprovação 
doprojeto. A primeira é por- 
nen texto promove simpli- 
icação tributária ao modifi- 

car a forma de calcular a 
contribuição previdenciá- 
ria. À outra é a necessidade 
de geração deempregos: 
— À desoneração não sig- 

nifica não cobrar, significa 

ET 
ão, ME MA 

De 

ra que a conduta adotada 
pelas drogarias demonstra 
prática corriqueira no 
mercado de consumo, que 

pode ser considerada abu- 
siva, devida à ausência de 
transparência, 
Coma, em muitos casos, Os 

consumidores não são intor- 
mados da finalidade da coleta 
de dados, pode ser interpreta- 
do como violação à boa-fé. 
A legislação em vigor de- 

termina que a obtenção do 
consentimento do consumi- 
dor deve ocorrer par escrito, 
ou por outro meio capaz de 
demonstrar que houve mani- 
festação da vontade do titu- 
lar. Se for por escrito, a con- 
cordância deve ser uma cláu- 
sula destacada no contrato, 
Agora, as companhias te- 

mudar a base de cálculo e 
simplificar a forma de co- 
brar. E precisamos gerar 
empregos. À melhor forma 
dese fazer isso é não complhi- 

car a vida de quem gera em- 
pregos, quesãoas empresas, 
O lider do governo no Sena- 

do, Fernando Bezerra Coelho 

(MDEB-PE), afirma que o cli- 
ma na Casa é positivo, mas 
que os parlamentares ainda 

aguardavam uma manifesta- 
ção do Tribunal de Contas da 
União (TCU) sobre a necessi- 
dade ou não de se fazer algu- 
ma compensação para bancar 
adesoneração; 
— Precisamos valorizar a 

geração de novosempregos, 

q 

rão de responder como ob- 

têm os dado os, que informa- 
ções são coletadas, como 
são tratadas e usadas, Tam: 
bém precisam esclarecer se 

os descontos só são conce- 

didos mediante a apresen- 
tação de dados. 

FIDELIDADE 
A Panvel informou que to- 

dos 0s seus processos de co- 

leta e tratamento de dados 
observam a LGPD, “garan- 
tindo transparência e auto- 

nomia para o consumidor”. 
E acrescenta que o cadastro 
não é necessário para fazer 
compras ou adquirir produ- 

tos em promoção, 

Ela ab rma que, quando há 
identificação, ela é usada 

para garantir acesso a pla- 

XP compra fatia minoritária da corretora Vista Capital 
Percentual negociado não foi revelado; empresa que tem Persio Arida como conselheiro mantém R$ 4,5 bilhões em ativos 

IVAM MATÍNEE-VA RAS 
Atas seria Mateo np ra e io mem im 

RÃoREyLO 

XP anunciou ontem à 

aquisição de uma fatia 
minoritária de tamanho 
não revelado da Vista Ca- 

pital, corretora com R$ 
4,5 bilhões em ativos em 
custódia e que tem entre 

seus sócios Veconomista 

Persio Arida, ex-sócio do 
BTG Pactual. Aoperação é 
a nona do tipo desde 

2020, e é mais um passo 
na agressiva estratégia de 
expansão da corretora 
fundada por Guilherme 

Benchimol. 

No documento que 
anuncia a aquisição, a XP 

reafirma sua intenção de 
“desenvolver o mais com- 
pleto ecossistema de pes- 
tores e distribuidores do 

pais” A companhia, que é 
a maior corretora do país 
atualmente, tem R$ 789 

bilhões de ativos sob cus- 
túdia. 
A XP tem competido com 

o banca BTG Pactual de 

André Esteves nomercado, 
inclusive na aquisição de 
COTTEe to Eds E em propostas 

de parcerias com essas em- 
presas, 

GOVERNANÇA MANTIDA 
No caso da Vista, seus pro- 
dutos de destaque são 
fundos de ações como 

o Vista FIC FIA, e multi- 

mercado, como o Vista 
Multiestratégia FIC FIM, 
O acordo firmado com a 

XPsegueo padrão das aqui- 

sições realizadas anterior- 
mente, demodo que a Vista 
Capital manterá seus atu- 
ais sócios no controle, bem 

como sita guvern dniça COT- 

porativa e, em tese, sua in- 
dependência como gestora 

de recursos. 

Além de Persio Arida, 
que exerce função de con- 

| selheiro da Vista Capital, 

os sócios atuais mais rele- 

vantes da gestora são João 
Landa, diretor de macro da 

corretora; joão Lopes, di- 

retor de ações; O 
presidente, 

Luiz Gui- 

lherme Ga- 

ma; e Ale- 
xandre 

Maia, economista-chete. 

Em nota sobre a opera- 
ção, o sócio da XP respon- 
sável pela área de parceri- 

as, Leon Goldberg, afir- 
mou que a Vista é uma das 
“principais gestoras de 

fundos multimercado e 
ações da indústria hrasi- 
leira (...) reconhecida pe- 
la entrega de performan- 

cediferenciada”. 

MAIS AQUISIÇÕES 
Atualmente, das mais de 
230 gestoras presentes na 
plataforma, a XP tem par- 
ticipação societária em 

nome. Além da Vista Ca- 

pital, a companhia con- 
trolada por Benchimal 

manter os emprepos, sabre- 

tudo do setor de serviços. 
À desoneração da folha, 

que estava prevista para aca- 
bar no fim deste ano. permi- 

te às empresas substituir a 
contribuição previdenciá- 
ria, de 20% sobre os salários 

dos empregados, por uma 
alíquota sobre a receita bru- 
ta, que varia de 1% a 4,5%, 

Entre os 17 setores da eco- 
nomia que podem aderir a es- 
se modelo estão as indústrias 
têxtil, de calçados, máquinas 
e im ço e proteina 
animal, construção civil, co- 
mumicaçãoe transporte rodo- 
viário. Eles emp direta 
mente 6 milhões is pessoas 

N 
Procedimento. De acordo com a egisiação o codadão deve ser informado de forma clara e transparente sobre quem terá acesso a cados e come serão usados 

nos de beneficios ofereci- 
dos pelo governo e empre- 
sas parceiras, assim como o 
programa”Bem Panvel”. 
A Raia Drogasil (RD') infer- 

mou que, até o momento, não 
recebeu qualquer notificação 
da Senacon. À empresa afir- 
mou que atua com total trans- 
parência no uso de dados dos 
clientes. "Ressaltamos que 
qualquer cliente da RD tem 
direito a desconto, com ou 
ser a identificação pelo CPF, 
Este dado é utilizado apenas 
para identificar os clientes 
que participam dos nossos 
programas de fidelidade”, dis- 
E il empresa era respústa Ea] 

GLOBO. As drogarias Pache- 
ca, São Paulo e Pague Menos 
não responderam até o fecha- 
mento desta edição. 

comprou há um mês fatia 
minoritária da AZ Quest, 
eéumadasmaiores gesto- 

ras independentes do pa- 

is, com R$ 17,5 bilhões de 
patrimônio sob gestão, A 
empresa foi fundada pelo 

ex-presidente do BNDES 
Luiz Carlos Mendonça de 
Barros como BTG Pactual 
como sócio. Ambos sal- 

ram do negócio em 2015 
após venda do controle ao 
grupo italiano Azimut. 

A XP ainda detém parti- 
cipação nas gestora Enco- 
re, fundada em 2020 e que 

tem o ex-executivo da XP 

João Braga como funda- 
dor, e na Grimper, funda- 
da neste ano por Sylvio 

Castro, ex-executivo do 
Credit Suisse. 

A corretora fundada por 
Benchimoal detém também 

participações nas assets 
Giant Steps, live, Capita- 
nia, Augme e Blue Macaw. 
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Um clique de 
lembrança da 
Terra vista do 
espaço sideral 
Tripulação da SpaceX divulga imagens 

do Planeta Azul, um suvenir da viagem 

dos primeiros civis sozinhos em órbita 

D': INEGES APOS IF Atespa- 

ço e permanecer duran- 

te três dias na órbita da Ter- 

ra, a tripulação da cápsula 
Crew Dragon, da SpaceÃ, 

do bilionário Elon Musk, di- 

vulgou na última segunda- 
teira fotos inéditas da via- 
gem espacial, com imagens 

impressionantes do Planeta 

Azul visto de cima. Em al- 
guns dos registros, a circun- 

ferência da Terra aparece 

com a Lua ao fundo, en- 

quanta outras um apets 

mostram planeta ilumina- 

do pelo Sol. Os tripulantes 

também conseguiram cap- 
tar as luzes emitidas pelas 

cidades durante a noite, for- 

mando pontos brilhantes na 

superficie terrestre, 
O milionário Jared Isaac- 

man, à assistente médica 

Hayley Arceneaux, a cientis- 
ta Sian Proctor e o engenhei- 
ro de dados aeroespaciais 

Chris Sembroski foram os 

primeiros civis a viajarem so- 
zinhos aq espaço, sem a pre- 

sença de astronautas profis- 
sionais na equipe. Os quatro 

tripulantes ficaram conheci- 

dos como Inspiration 4, 
Coma viagem, atri pulação 

do SpaceX, do bilionário sul- 

africano Elon Musk, bateu 

aindaum qutro recorde: che- 
gou à órbita da Terra. O feito 

foium passo além em relação 
às expedições espaciais envi- 
adas neste ano por Richard 

Branson (Virgin Galactic) e 
Jeff Bezos (Blue Origin), e 

entrou para a História. 

US$ 157 MILHÕES 

As imagens divulgadas tam- 
bém incluem fotos novas da 

tripulação durante a viagem, 

com à Terra ao fundo. No 

Twitter, Hayley Arceneaux 
relembrou os momentos que 

passou no espaço. 

“Eu ainda estou me belis- 
cando que tive essa experiên- 

cia, e farei isso para sempre, 

disse a assistente médica. 

Mas nem tudo foram fores 

durante o passeio na órbita 

, 
x 
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Estara, Imagem mastra ercunierênca da Terra coberta por nuvens. Os primeiros civis sopnhos o espaço embarcaram em setembro, na Spacek de E on Musk 

terrestre. Apesar de terem 
descrita a ex periência como 

“incrivel”, a viagem teve al- 

guns problemas. 
Uma falha no sistema hi- 

dráulico fez com que urina 

losse espalhada pelo local. 

Ao New York Times, o vice- 
presidente da SpaceX, Willi- 

am Gerstenmaier, que costu- 

mava trabalhar paraa NASA, 
disse que o incidente não foi 

relatado até que a tripulação 

pousasse e saisse da nave. 
A cápsula orbitoua Terra a 

mais de 27 mil quilômetros Civis. Esse fo o primeiro voo espacia: sem astronautas profissonais a bordo 

Parceria com Musk para levar internet à Amazônia 
Ministro das Comunicações, Fábio Faria anunciou no Twitter que pretende utilizar a tecnologia de satélites da SpaceX no Brasil 

MATÁLIA ESC) 
Resta sQuzs rsoPeso aplabos or br 

ministro das Comunica- 

ÇÕES, Fábio Faria, amunci- 

ou na madrugada de ontem 

em sua conta do Twitter que 
busca parceria com o bilioná- 

rio sul-africano Elon Musk 

para levar internet à Amazó- 
nia. De acordo com o minis- 

tra, à intuito é conectar esco- 

las rurais e “proteger a região 
usando a tecnologia de satéli- 
tes de Musk. O ministro estã 

de passagem pelos Estados 

Unidos, onde se encontrou 
como empresário. 
Elon Musk é mundial- 

mente conhecido por fun- 

dar e liderar as empresas 
Tesla, de carros elétricos, é 

SpaceX. de sistemas acrves- 

paciais, que possui cerca de 

4.500 satélites de baixa alti- 
tude. À categoria inclui 

equipamentos que orbitam 
aaté 2 mil quilômetros de al- 
titude, o que permite forne- 

Elon Musk. Eilionário realizou 1º voa orbital com civis no espaço em setembro 

cerinterneta ãreas remotas. 
Segundo o ministro brasi- 

leiro, a parceria com à em- 

presa espacial também irá 
ajudar na preservação da 

Amazônia. Faria informou 

que aldeiaé que a cobertura 
e internet nolocalfaciliteo 

RETRO PROLE ai Pta 

monitoramento realizado 

pelo governo. 
Durante a visita aos Esta- 

dos Unidas, Faria conheceu 

a fábrica da SpaceX, locali- 

zada na Califórnia, e se reu- 

piu com a diretora de opera- 
ÇÕES da em presa, CGwynne 

Spotify e outros apps saem do 
ar após problema com servidor 
Google Cloud, que hospeda diversos serviços, pode ter provocado a queda 

suários de diversas plata- 

P formas como Spotify, 

snapchat, Discord e Etsy re- 
lata tram nas redes sociais 

ontem problemas para aces- 

Sar Ses aplicativos. Segun- 

dooThe Verge, araiz do pro- 
blema seria no Google 
Cloud, que teve seus servi- 

ços interrompidos por algu- 
mas horas. À plataforma é 

responsável por armazenar 
dados em nuvem de uma sé- 
rie de empresas. 
No Twitter, milhares de 

usuários reclamaram da 

queda dos serviços, levando 

o termo Spotify aos Tren- 

ding Topics, com mais de 
760 miltweets. 

“Meu Deus, meu Spotihy 

não volta”, reclamou um 

usuário. “Spotify, volte poi 

[avor, minha vida sem músi- 

ca fica sem sentido, escre- 

ven outro usuário. 
Teve ainda quem aprovei 

JPMorgan 
processa 
Tesla 

> Obanco JPMorgan 

Chase está processando 

a Teslaem US5 362.2 
milhões porcausade 

um tuíte do tundador da 

companhia, Ebon Musk 

de 20. 

> Aalegação do banco é 

queMusk rompeu com 

os Lermos de um contra: 

to de garantias de ações 

da Testaqueo JPMorgan 

hama comprado em 

2014. As garantias de 

ações são instrumentos 
quedão ao compradoro 

direito de adquirir os 

papeis de uma empresa 

aumpreçodefinido 

dentro deum determi 

nado periodo 

> Essas garantias foram 
definidas para expirar 

em junho e julho de 

2021 

> Em um tuite publica- 

doem “de aposto de 

2018, Musk afirmou que 

poderia fecharo capital 

da Tesla aum preço de 

US$ 420 por ação.o que 
exigiu que à banco 

ajustasse as parantias. 

> Noentarto emeid de 

aposto de 2018, a Tesla 

informou que não leva- 

naatransação adiante 

Então, o JP Morgan 
precisou fazer outro 

forte ajuste 

> As ações da Tesla 

subiram quase dez 

vezes quando as garan- 

tias fornecidas para 0 

JPMorgan vencerame o 

banco alega, na ação 

movida em Nava fork, 
queamantadora deve- 

ria papar pelos ajustes 

nas garantias 

tasse a queda dos serviços 

para criar memes. Euven- 

doqueo Spotily caiu ,escre- 
veu uma internauta, ao pu- 

blicar uma imagem que di- 
zia: “Mas para cobrar eles 

são bons”. 
O Snapchat também se 

pronunciou sobre a instahi- 

lidade. “Muitos Snapchar- 
ters estão tendo problemas 

para usar o aplicativo. 

Aguarde, estamos traba- 
lhando em uma correção 
Enquanto isso, recomenda- 

mos permanecer conecta- 
do”, disse o suportedo Snap- 

chat no Twitter 

“Estamos cientes de al- 

guns problemas agora e os 

estamos verificando! Va- 

mos mantê-lo informado”, 
publicou o perfiloficial do 

Spotify. 
O Rocket League, jogo on- 

line de futebol, tambem re: 
latou problemas. “O Rocket 

League e Rocket League Si- 

deswipe estão passando por 
imterrupções de Serviços. 

Matchmaking, festas e mais 

podem não estar disponi- 

veis nestemomento' ,dissea 
mensagem. 
As 16h, horário de Brasi- 

lia, aempresa informou que 

o problema com o Cloud 

Run foi resolvido para todos 

por hora. Essa velocidade 
permitiu dar uma volta ao re 
dor do Planeta a cada 90 mi- 

nutose capturar imagensnos 
mais diversos ângulos. 

A decolagem ocorreu no 

Centro Espacial Kennedy. no 

estado americano da Flórida, 
e foi conduzida pelo Falcon 

9, foguete reutilizável proje- 
tado e fabricado pela SpaceX. 
A viagem arrec adou USS 

157 milhões, que foram doa- 

dos a um hospital de trata- 
mento de câncer pediátrico 
nos Estados Unidos, 

Shotwell. O encontro com 

Musk aconteceu no Texas. 

ASpaceX pretende investir 
US$ 30 bilhões em um proje- 
to chamado Starlink, que es- 

tá colocando satélites em ór- 

bita para fornecer internet a 
quase 70 mil usuários. 

A empresa fechou parceria 

com o Chile em julho para 
disponibilizar rede a duas ci- 

dades do pais. Para fazer a co- 

pexão, distribuiu kits de re- 

cepção de sinal de satélite, 
que permitirão serviços gra- 
tuitos de acesso por um ano. 

O custo do projeto deve ser 
absorvido pelos municipios. 

O ministro também se en- 

controu com representantes 
da empresa britânica 
OneWeh, que atua no mesmo 

setor da SpaceX. O encontro 

aconteceu do última quinta- 
feira durante a COP2s. 

Segundo o Ministério das 

Comunicações, à permissão 

para o uso de satélites de 
baixa órbita é um processo 

administrativo de coorde- 

nação realizado pela Agéên- 
cia Nacional de Telecomu- 
picações (Anatel). Tanto a 

spaceX quantoa OneWeb já 

pediram licença para a Ana- 
tel para operar no pais, 

os usuários afetados. 

“Agradecemos sua paci- 

ência enquanto trabalha- 
mos para resolver o proble- 

ma disse a mensagem. 

Um comunicado anterior, 

às 15h17m, informou que o 
Google Cloud enfrentava 

um problema coma rede em 

escala global, 
“Nossa equipe de engen ha- 

ria continua inve stigando É 

problema. Pedimos descul- 

pas a todos os afetados pela 
interrupção”, disse a mensa- 

gem, durante à periodo em 

que a plataforma ficou tora 

do ar. (Carolina Nalin, com 
agências internacionais ) 
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Militares processam líder civil deposta 
| más  AbnpSanSvuKy| enfrenta acusações cujas penas podem somar mais de 1DD anos 

BAIXANDO A TEMPERATURA 
Biden e Xi expõem divergências em 
cúpula, mas prometem evitar conflito 
MAC ARENA VIDAL LIY 

Ea El Pala 

Pequi 

À reunião por videocante- 

rência entre o presidente 
dos EUA, Júe Biden, codaChi- 

na, Xi Jinping, que terminou 

na madrugada de ontem no 
Brasil, tentou baixar um pou- 
co a temperatura das relações 

entre as duas potências. Ao 

longo de três horas e 42 miru- 
tos, divididas em duas sessões, 
os dois homens mais podero- 

sos do mundo buscaram ex- 

plorar caminhos para aumen- 
tar à comunicação cacoopera- 

ção, e evitar que os desacordos 

bilaterais possam acabar pro- 
vocando —nas palavras de Bi- 

den —“um conflito, intencio- 

nalou não”. 

Às posições em temas como 
Taiwan e direitos humanos se 

mantêm iguais, e nenhum dos 

doiscedeu. Maso mero latode 
que o encontro tenha aconte- 
cido foi considerado um avan- 

ço. O assessor de Segurança 
Nacional de Biden, Jake Sulli- 
van, disse depois que “haverá 

uma intensificação do engaja- 

mento para garantir que a 
competição tenha limites e 

não se desvie para o conflito”. 

Sullivan afirmou também que 
os dois lideres concordaram 
em iniciar negociações sobre 
controle de armas nucleares. 

"COEXISTÊNCIA PACÍFICA! 
O encontra começou com 

um intercâmbio de pala- 

vras conciliadoras. Eles se 
cumpri mentaram Com 

cordialidade e sorrisos. 

— Precisamos estabelecer 

salvaguardas de sentido co- 
mum, ser claros e honestos 

onde estamos em desacordo e 

colaborar onde nossos inte- 

resses coincidem — declarou 
Biden, sublinhando que é 

uma questão de “liderança 
mundial responsável”. 
Por sua parte, Xi pediu o 

aumento da “colaboração e 

comunicação” Chinae EUA 
“devem respeitar-se mutua- 
mente, coexistir de forma 

pacífica e colaborar para 

ANALISE 

Bom recomeço em 
uma corrida de 
longa distância 

Ti EH RARO REUTESS 

[ENXESARSNAGA, 
Meeting between President Xi Jinping and U.S. President os Biden 

Conversa longa. Bider e Xi Jrping aparecem em um telão em um restaurante em Pequim: cúputa dos présdentes de EUA e China duróu 3 horas e 42 minitos 

que ambas as nações se be- 
neficiem”, sustentouele, 

Em um diálogo que Pequim 

chamou de “franco, construti- 
va, substancial e frutifero”, boa 
parte do tempo foi dedicado a 

Tatwan, a ilha autogovernada 

queaChina considera parte de 
seu território e que se corver- 
teu no assunto bilateral mais 

espinhoso. Biden sublinhou 
que os EUA “se opõem firme- 
mente às tentativas unilaterais 

de rmudar o status quo” da ilha 

e defendeu anecessidade dese 
manter“a paz ca estabilidade” 
no Estreito de Tarwan. 

— Somos pacientes e esta- 
mos dispostos a lutar pela 
perspectiva da reunificação 

pacífica com a máxima since- 

AMARO ELO MIMNDO ande nacioibagiato cos Jar bio a 

p: aparente alívio dos dois 

lados, a reunião virtual 
entre os presidentes daChina 
e dos EUA marca um recome- 

ço auspicioso na relação entre 
as duas maiores economias do 
mundo. Muito diferente do 

encontro de março no Alasca 

entre enviados dos dois pai- 
ses, que ficaram mais preocu- 
pados em jogar para suas pla- 

tetas, numa guerra de lama 

diante das câmeras, Agora, 05 
dois lados se empenharam em 

exibir um tom amigável, ain- 

da que sem esconder as dife- 
renças, que não são poucas. 

Os mais céticos dirão que 

não houve avanços concretos 
na conversa entre Joe Riden e 
Xiinping. E que as gentilezas 

trocadas não dissolvem os 

focas de tensão recentes. Mas 
justamente porque as relações 
escorregaram ladeira abaixo a 

partir do periodo de Donald 
Trump na Casa Branca é que a 
ClivErsa de - EJULIO aquarro 

horas g; ganha importância, 
como um pé no freio para 
evitara queda Ho precipício, 

Poche PAD Care, mas 

quem acompanha o noticiá- 
rorecente sobre riscos de 

ridade — respondeu Xi. — 
Mas al guns nos EUA preten- 

dem usar Taiwan para contro- 

laraChina. sam É iria com 
fogo, e quem brinca com fogo 
pode se queimar. 

Por sua parte, Biden ex- 

pressou a preocupação 

americana com a situação 

dos direitos humanos em 

geral e, concretamente, à 

respeito “das práticas da 
China em Xinjiang, Tibete e 

Hong Kong”. O comunicado 
chinês sobre a conversa não 

menciona esses pontos, 
mas diz que Xi afirmou estar 

disposto a dialogar sobre 

questões de direitos huma- 
nos, “com base no res peito 

mútuo”. 

guerra em Taiwa nentende 

que, sem um canal de comu- 
nicação que funcione, um 

acicente pode levar à um 

confronto de dimensões im- 
previsíveis. Cabe aos gavemos 

manter o tom de racionalida- 

de nas relações para que a 
conversa entre Biden e Xi seja 
de fato um recomeço, e não só 

urna falsa trégua. 

É o momento de mostrar na 
prática a liderança responsá- 
vel que os dois países se co- 

brame baixar à temperatura. 
E de resistir a arroubos nacio- 

nalistas úteis para marcar 

pontos internos, mas que 

geram danos para o mundo e 
os próprios interesses dos dois 
países. Afinal, essa é uma 

relação marcada por rivalida- 
de, mas também por grande 
interdependência. A corrida 
está só no começo, e ela éde 

longa duração. O diálogo 
entre Xi e Biden é um passo 

Segundo a Casa Branca, o 
presidente dos EUA também 

abordou"a importância de um 

Indo-Pacífico livre e aberto”, e 
comunicou “a determinação” 
dos EUA de cumprir “seus 

compromissos nessa região”, 

Os liderestambémabordaram 
assuntos como Afeganistão, 

Coreia do Norte e Irã. Concot- 

daram em colaborar em ques- 
tões como energia e mudança 
climática, assim como “conti- 

nuar martendo estreitos con- 

tatos por várias vias para dire- 
cionar as relações entre os dois 

paises pelo caminhode um de- 

senvolvimento estável e sóli- 
do”, segundo Pequim. 

Mais tarde, lake Sullivan dis- 

se que as negociações de alto 

no estabelecimento de regras 

básicas para quea corrida não 
vire luta livre, 

A julgar somente pelo que 

divulgaram os dois lados, a 
China saiu ganhando. O co- 
municado americano se con- 

centra no que Biden cobrou 
de Xi nos temas mais incômo- 
dos para os EUA, como direi 

tos humanos e “práticas co- 

merciais desleais”. Jáno lado 
chinês, o destaque na impren- 
sa oficial foi para as três pro- 

messas feitas por Biden em 
pontos críticos para Pequim: 
não tentar mudar o sistema 
chinês, não formar alianças 

de oposição à Chinae não 
entrar em confronto. 
E provável que nenhuma 

delas sea totalmente cumpri- 
da, principalmente as duas 
primeiras, À terceira depen- 

derá de como as relações evo- 

luem, da dinâmica política 
interna nos EUA e das ações 

nível sobre controle de armas, 
acordadas pelos dois lideres, 

foram propostas por Biden, 

preocupado com o aumento 
do arsenal nuclear chinês e os 
testes do país com misseis hi- 

persônicos.A China sempre 

resistiu a negociar controle de 
armas com os EUA, citando à 

diferença entre seu arsenal de 

cerca de 300 ogivas atômicas e 
as 3,750 americanas, Hã pou- 
co, 0 Pentágono previu que Pe 

quim terá mil ogivas em 2030. 
A relação entre as duas po- 

tências passa pelo pior mo- 

mento desde que restabelece- 

ram laços diplomáticos Far- 
mais, em 1979. Biden, que foi 
à primeiro a tomar a palavra, 

pediu a Xi que assegure que a 

da China, Não há mudanças 
significativas nem um novo 
mecanismo de distensão 

sobre Tarwan, que ocupou 

boa parte da conversa. 
A promessa de Biden sobre 

Taiwan simplesmente reforça 

um compromisso assumido 

pelos EUA desde o restabele- 
cimento das relações. Mas 

para à China foi importante 

ouvir de Biden que o status 
quo não foi alterado, princi- 
palmente depais de oameri- 

cano dizer no mês ps 

que os EUA delenderiam 
Taiwan em caso de ataque da 

China. Paraos EUA, o status 

quo continua sendo a “armbi- 
guidade estratégica”, comoé 
conhecida sua política para a 

ha Xi, por sua vez, deixou 
claro que para a China não há 
espaço para ambiguidades. 

Diante do antagonismo 

acumulado, ninguém em 

Pequim e Washington espera- 

competição entre os dois RE 
ses nãoderiveem “um conhlito 
aberto”, e propôs estabelecer 

“fronteiras de seno comum”. 
—Devemosser claros esin- 

ceros no que estamos em de- 
sacordo e trabalhar juntos 
naquilo E EM QUE NOSSOS INDE- 

resses coincidera, sobretudo 
em assuntos globais e vitais, 

como a mudança do clima — 
assinalou Biden. 

Esse parece ser o terreno em 
que as duas potências são mais 
capazes de se entender, como 
ficoudemonstradona declara- 
ção conjunta na conferência 

doctima, em Glasgow, umaes- 
péciede trégua em meigauma 
escalada de tensão em multi 

plas frentes: econômica, mili- 

tare tecnológica 
Na saudação inicial, Xi se re- 

feriu à Biden como um “velho 
amigo”. São, sem dúvida, ve- 

lhos conhecidos, mas que não 
são amigos de verdade é algo 

que o americano já quis deixar 

claro na política interna ame- 
ricana, Tanto conservadores 
como progressistas condor 
dam, nos EUA, com a necessi- 

dade de mão forte contra o re- 
gime chinês no terreno da 

concorrência econômica des- 

leal ou abusos dos direitos hu- 
manos. 

HORADAREALPOLITIK 

A conversa, porém, foi a ho- 
ra da realpolitik, da conten- 

ção de danos. No discurso 

do início da reunião, Xi ins- 
tou Biden a “melhorar a co- 
municação” e “coexistir de 

torma pacífica”, a trabalha- 

rem juntos para “avançar na 
causa da paz mundial e » do 

desenvolvimento”, 

— Uma relação sólida e es- 
tável entre China e EUA é 
necessária para promover o 

desenvolvimento dos dois 
países e para salvaguardar 
um entorno internacional 
pacífico e estável —comple- 

tou o presidente chinês. 

Às expectativas em relação 
acencontro eram baixas, Mais 

do que construir uma via de 

colaboração, os lideres busca- 
vam a maneira de não agravar 
hostilidades. Pequim preten- 

de renovar as Forças Armadas 
em 2035 para rivalizarem com 
as americanas, e até vencê-las 

em 2049. Washington se preo- 

E A Com crescente presença 

nulitar chinesa no Estreito de 

Taiwan. Pequim, por sua vez, 

reocupa-se com o que perce- 
be como uma determinação 
da potência rival para impedir 

sua ascensão. 

Avideoconterência foi a ter- 
ceira conversa direta entre os 

lideres desde a chegada de Bi- 

den à Casa Branca, em janeiro. 

va avanços que mudassem o 

jogo. Mas havia interesse 
numa distensão, China e EUA 

são como dois gigantescos 

navios, disse Xi na conversa, € 
é preciso que seus capitães 

tenham mão firme para que 

eles não colidam. 

Com menos fricção em sua 
relação bilateral mais impor- 

tante, os dois ganham mais 

espaço para se dedicar a temas 
domésticos, num momento 
po sensivel para ambos. 

para para um prová- 

pr e inédito terceiro mandato 

em 2022. Biden luta para 
avançar sua agenda econômi- 

ca, em meio às divisões politi- 
cas. À competição tende a se 
acirrar, e há diferenças irre- 

conciliáveis. Mas a conversa 
entre os presidentes e o acor- 
do entre os países durante a 
Cúpula do Clima em Glasgow 
mostraram que a colisão não é 
oúnico desfecho possivel. 
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Senado absolve 
Prhera em 
processo de 
impeachment 
Em julgamento inédito no Chile, 
acusação de corrupção da oposição não 

alcança quórum mínimo de dois terços 

Or residente do Chile, Se- 
Past tián Pifiera, escapou 

de um processo de impeach- 
ment onteni, após LIMA VOLA- 

ção no Senado não alcançar o 
quórum minimo de dois ter- 
ços dos votos, ou 29 entre 43 
senadores, para a sua destitui- 
ção, Havia duas acusações in- 
dependentes, relacionadas à 
venda do projeto de minera- 
ção Dominga em 2010. A pri- 
meira dizia respeito à “viola- 
ção aberta da Constituição e 
das leis”, e a segunda ao “sério 

comprometimento da honra 
da nação”. Ambas foram rejei- 
tadas: a primeira, por 24 votos 

a favor, 18 contra e uma abs- 

tenção, ea segunda, por 22 vo- 
tos a favor, 20 contra e uma 

abstenção. 
Governo e oposição vota- 

ram praticamente em bloco, 
ps q je houve 

dois senadores que tiveram 
voto híbrido (a Evo da pri- 
meira acusação e contra a se- 
gunda), enquanto, do lado do 

voverno, houve um membro 
do partido de Pifiera que se 

absteve nos dois votos. 
A sessão no Senado dividiu 

se em duas partes. Pela ma- 

nha, os três deputados acusa- 
dores e a defesa do Executivo 
apresentaram Os SEls ar 

mentos, enquanto à tarde cada 
senador teve 15 minutos para 
fundamentar seu voto. 

O resultado já era esperado 

pela oposição, que, ao levar à 
acusação adiante, pretendia 
dar demonstração simbólica 

de que à impunidade é com- 

batida no Chile e de que Pine- 
ra, cujo mandato acaba em 
março, não tem moralidade 

para continuar nocargo, No 
Senado, mais uma vez aoposi- 
ção buscou apresentar E] pro- 

cesso como uma campanha 

épica a favor da Justiça contra 
os poderosos: 

— Não se pode diminuir a 

gravidade ou subestimar a 
impunidade de que gozam as 
elites — afirmou o deputado 

Leonardo Soto, do Partido 

Socialista (PS), um dos três 
acusadores, 

Em, seguida, o deputado Ga- 

briel Silber, da Democracia 
Cristã, foi na mesma toada: 

PE = 

SM euro 

impopular. Manifastanta em lrenhe ao Serado pede deiiti de Pifiera siga carma iscas onda sá io acusado quê vendeu o pais mentor 

— O abuso da probidade 
prejudicou muitas democraci- 
as —disse — Sempre diferen- 
ciou aqueles que ocupam car- 
gos públicos e oscidadãos. 
Por parte da defesa do presi- 

dente, o advogado Jorge Gál- 

vez classificou as acusações 
como -caluniosas, motivadas 

por finseleitoraisecom efeitos 

prejudiciais à democracia: 
— Os fatos relevantes da 

acusação constitucional são 
lalsos. O presidente não está 
apenas protegido pela presun- 
ção de inocência, mas tam- 

bém tem uma inocência legal- 

mente estabelecida, é necessá- 
riaa prova de culpa, oque não 
aconteceu aqui — afirmou. — 
Destituir o presidente da Re- 
pública é contrariar a vontade 
democrática que o elegeu, 
O p rocesso acontece em 

meio a eleições nacionais nó 

Chile, marcadas para o próxi- 

modomingo. Pifiera não éum 
protagonista no processo elei- 
toral, que tem por favoritos o 

candidato da direita radical Jo- 
sé Antonio Kast e o candidato 
da esquerda Gabriel Borie. 

kast, assim como à campo 
da direita, desqualifica a acu- 
sação, descrevendo-a como 

um teatro da esquerda. "La- 

mento-a pelo Chile, porque 
deram um triste espetáculo, 
que põe o país em uma situa- 

ção de instabilidade”, afirmou 
emnota há uma semana. 

APROVAÇÃO DE 58% ALOSO 

A também candidata e sena- 

dora Yasna Provoste, da De- 
mocracia Cristã, votou a favor 

da condenação de Pifiera nos 

dois votos. Ela criticou Pinera 
por sua “imprudência, incon- 
sistência, ganância € conflito 

de interesses . 
— E a direita que permitirá 

que exista impunidade hoje 
— disse Provoste. 
Q processa teve apoio entre 

60% 70% da população chi- 
lena, mas tem seu mérito 
qeu por juristas, que 
izem que as acusações se re- 

ferem a episódios que já pres- 
Crevreram. Pihera é extrema: 

mente impopular desde as 
manilestações de 2019, que 
desencadearam um processo 
constitucional. Sua aprovação 
varia entre 5% el0%. 
A acusação dizia respeito à 

venda da mineradora Domin- 
po antes do início do primeiro 
mandato de Pifera (2010- 
2014). A venda do empreendi- 
mento, quetinhana familiado 

presidente seu maior acionista 
e foi adquirido por um de seus 
amigos de infância, tinha uma 
clâusula condicionando o pa- 
gamentoda última desuas três 
parcelas à não declaração de 

Candidato da extrema direita comete erros em debate 
No último confronto antes das eleições presidenciais de domingo, Kast, um dos favoritos ao 2º turno, diz não saber PIB chileno 

ROCÍO MONTES 
Edo El Fla 

TEM ÁS 

seis dias das eleições presi- 
denciais de domingo, 05 

candidatos à Presidência do 

Chile se viram frente a frente 
pela última vez no debate or- 

1izado na noite de segunda- 
eira pela Associação Nacional 
de Televisão do Chile. Emduas 
horas e 45 minutos, os cida- 

clãos ram ver o desempe- 
nhode seis dos sete candidatos 
que disputam o cargo — o séti- 

mo, o populista Franco Parisi, 
faz campanha virtual nos 

EUA. Umadas principais con- 

clusões da noite foi a fraco de- 
sem penho de um dos favori- 

tos. de acordo com as pesqui- 

Sds, O representante da extre- 

madireita, José Antonio Kast. 
Kast não parecia seguro nem 

sorridente como nos debates 

anteriores, nos quais não so- 
fria a pressão de liderar várias 
das pesquisas anteriores à data 

em que sua divulgação passou 
a ser proibida, duas semanas 
antes do pleito. Foi essa posi- 

ção de não ter nada a perder 
que lhe permitiu subir nas 

sondapens, até chegar a empa- 
tar ou superar seú principal 
adversário, o deputado Gabri- 
el Boric, candidato da Frente 

Ampla de esquerda em aliança 
como Partido Comunista, ou- 
tro favorito a disputar o segun- 

do turma, em 19 de dezembro. 
Kast, um advogado de 55 

anos, ficou desconcertado 

quando Boric o criticou por 

propostas de seu programa, 
como o fim do Ministério da 
Mulher e a concessão de ajuda 

Cuba: grupo dissidente estende 
convocação de protestos 
Ativistas denunciam que polícia bloqueou mais de 100 pessoas anteontem 

grupo Arquipélago, que 
reúne ativistas e oposito- 

res cubanos em vários países, 

denunciou ontem que a “ex- 
trema militarização das ru- 
as“ e o bloqueio de mais de 
100 ativistas impediram uma 

marcha Fen na véspe- 
ra, e pediu que os protestos 
sejam estendidos até o dia 27 
de novembro, data que mar- 
ca um ano do primeiro pro- 
testo de artistas e intelectu- 
ais nó Ministério da Cultura. 
A plataforma lançou sua 

proposta em um comunicado 
divulgado após a meia-noite 

de segunda-feira, no qual fez 
umbalanço do dia anterior Na 

nota, 05 opositores destacam 
que “o governo criminalizou e 
desrespeitou o direito às liber- 
dade de expressão, reunião e 

manifestação reconhecidas 
pesto cubana e pe- 

a Declaração Uriversal dos 

Direitos Humanos, e, o que é 
pior, colocando “cubanos con- 
tra cubanos”. 

“O governo cubano res- 
pondeu às nossas demandas 
como uma ditadura: extre- 
ma militarização das ruas, 

mais de 100 militantes sitia- 

dos, prisões arbitrárias, de- 
saparecimentos forçados, 

atos de repúdio, violência, 

ameaças, COCrÇão ediscurso 

de ódio”, denuncia o texto, 
que adverte que não aceita- 
rá essa escalada de violên- 

cia. "O ressurgimento da re- 
pressão contra cidadãos e 
manifestantes pacíficos não 

é e não seráaceito. 

PESSOAS DESAPARECIDAS 
Até dia 27, O grupo propõe 

uma série de atividades, 

dentre elas um panelaço to- 
dasas noitesás 21h, para en- 

viar uma mensagem de pro- 
testo do que acontece no pa- 
is. À plataforma também 
lembra que, desde o dia 16, 

do Estado apenas a familias ca- 
sadas, e aumento das aposen- 

tadorias só para militares. 

— Aqui há uma série de atos 
discriminatórios que póem 

em risco avanços que ti 

substantivos em matéria de 
respeito aos direitos humanos 
— questionou Boric. 

Foi um debate com fortes 

criticas entre os candidatos, 

mas Kast foi o principal alvo, 
Houve três tropeços eviden- 

tes: quando perguntou à uma 
entrevistadora se era casada, 
quando disse não estar de 

acordo com seu próprio pro- 
Eratiia em uma questão sobre 

clima, e ao reconhecer que 

não sabia o PIB do Chile. O 
candidato conservador — que 
baseia seu discurso na ordem, 

no crescimento econômico e 
no controle da imigração — 
mostrou fragilidade em temas 
econômicos, uma frente espe- 

cialmente conflitiva para o es- 
querdista Boric, que no debate 
não cometeu grandes erros, 

mas tampouco brilhou. 
Enquanto o postulante da 

esquerda defendeu mudanças 

Repressão. Camnhões da poícia passam pela aven da litorânea em Havana 

muitas pessoas ligadas à 

oposição estão desapareci- 
das, detidas ou sitiadas em 
suas casas. Ássim, enviou 

sua solidariedade a todos os 

afetados. 
Autoridades cubanas proi- 

biram a realização das mani- 

testações, alegando que são 
um pretexto inventado por 
exilados cubanos e pelo go- 

verno dos Estados Unidos pa- 

ra usar as tensões crescentes 

dentrode Cuba como descul- 
pa puta promover Luma t- 

dança de regime. 
Apesar de todos as esforços 

das autoridades, noentanto,o 

grupo considera que d nar - 

cha foi um sucesso devido à 
solidariedade recebida de 120 
cidades do mundo e daqueles 

uma reserva ecológica na área 
de exploração. 

Em 2010, quando Pifiera já 

era presidente, ele de fato não 
clarou a área como protegi- 

da, e à pagamento foi então 

etetuado, A oposição conside- 
ro caso corrupção. Já a defe- 
sa do presidente disse não ha- 
ver conflito de interesses, ale- 

gando que foi o filho do presi- 
dente que conduziu a negocia- 
ção, com Pifiera tendo se desli- 

gado do projeto antes de assu- 
mir a Presidência. 
O caso já fora discutido em 

2017 e voltou à tona no come- 

ço de outubro, após a investi- 
gação jornalística Pandora Pa- 
pers revelar documentos iné- 

ditos. Pifiera ainda enfrenta 

inquérito do Ministério Públi- 
co sobre o tema, Em 2019, 
após os protestos, ele foi alvo 

de outro processo de impeach- 
ment, barrado na Câmara. 

estruturais profundas, tam- 
bém procurou dar sinais de 

moderação no aspecto econó- 

mico e na ordem pública, Um 
momento de tensão para Bo- 

nicocorreu quando foi questi- 

onado sobre uma denúncia de 
assédio sexual de quase 20 
anos atrás. que voltou á tona. 

— Não há uma acusação 

apresentada, mas estou dispo- 
nivel para qualquer tipo de in- 

vestigação — afirmou. 

Por sua vez, o candidato go- 
vemista, Sebastián Sichel, te- 
veuma postura inédita nos de- 

bates, mantendo vivas as espe- 
ranças de segundo turma. 
Nenhum dos candidatos 

ultrapassa 30% das inten- 

ções de voto, segundo as úl- 
timas pesquisas, e 23% dos 
eleitores estão indecisos. 

que puderam sair às ruas na 
ilha ou se manifestar com um 

mínimo gesto de apoio ao po- 
ve. “Nós nos superamos cer 

mo nação e aqui está osucêsso 
retumbante do 15N” 

'CONTINUAREMOS LUTA CÍVICA! 

“Se o governo não desistir de 
seus esforços para violar nos- 
sos direitos, continuaremos a 

luta cívica até que Cuba seja 

um Estado de Direitos, uma 
República 'com tados e para o 
bem de todos”. 
As manifestações convoca- 

das pelo grupo foram marca- 
das para SOON DEDOF quatro 

INESes após as grandes 2 es- 

pontâneas mobilizações de 11 
e 2 de julho, Os protestos no 
meio do ano motivaram uma 
forte repressão do governo. 
Uma pessoa morreu, dezenas 
ficaram feridas, 1.270 pessoas 
foram detidas e 658 destas 
permanecem privadas de li- 
berdade, segundo a ONG de 
direitos humanos Cubalex. 
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Polônia reprime imigrantes com jatos d'água 
Forças de segurança na fronteira com a Bielorrússia tentavam impedir que grupos cruzassem as barreiras e 
entrassem em território polonês; Rússia pede para Bruxelas deixar de adotar 'dois pesos e duas medidas' 

MENA E dar à 

uardas de fronteira da 
a Polônia usaram bombas 
de gás lacrimogêneo e jatos 

dágua contra grupos de imi- 
grantes acampados na divi- 
sa do país com a Bielorrás- 

sia, em meio a uma grave 

crise envolvendo à União 
Europeia (UE) e os gover- 

nos de Minsk e Moscou, 

Imagens divulgadas pelas 
autoridades polonesas mos- 
tram grupos de imigrantes, 

em sua maioria vindos do 
Norte da África e Oriente 

Médio, usando troncos para 
tentar romper à barreira de 

arame farpado na fronteira, 
ao mesma tempo em que ar- 
remessavam pedras e garra- 

Las nas forças de segurança 

que impediam a passagem. 

11 PESSOAS JÁ MORRERAM 
Hámeses, à UE acusa à Bielor- 

rússia de incentivar a passa- 
gem de imigrantes através de 

seu país em direção às frontei- 

ras com a Polônia e a Lituânia, 
nações que são usadas como 
ponto de entrada para aqueles 

que pretendem | ingressar de 

forma irregular nobloco. É o 
caso dos cerca de quatro mil 
imigrantes que estão perto 

da fronteira coma Polônia e 
se veem em um limbo: en- 
quanto as autoridades de 

Varsóvia não permitem que 

elas entrem em seu territó- 

rio, a Bielorrússia não per- 
mite que repressem pelo 

mesmo caminho. Desde o 

início da crise, 11 pessoas 

morreram nos dois lados da 

fronteira, multas Vezes por 

causas relacionadasao frive 
às péssimas condições nos 

acampar Eos. 

— Nós podemos ver um 
enorme sofrimento dessas 

pessoas deixadas no limbo — 

disse à Reuters Dunja Mija- 
tovic, comissária de direitos 

humanos parao Conselho da 

Europa, que visitou um cen- 

tro de imigrantes em uma ci- 

dade polonesa. — Precisa- 
mos encontrar uma forma de 

desescalar (as tensões), ter a 
certeza de que o foco está em 

interromper o sotrimento. 
Entre os imigrantes estã 

um menino curdo de 9 anos, 

Taman, que nasceu com uma 

doença óssea e chegou a re- 
ceber a oferta de tratamento 

na Alemanha, mas sua fami- 

lia não conseguiu os vistos 
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para fazer a viagem. Com is- 

so, médicos no Iraque ampu- 
taram suas duas pernas, eho- 
jeclee seus pais tentam fazer 
d travessia por terra, 

— Quero levar minha fami- 
lia a um país onde nossos di- 
reitos sejam respeitados 
—atirmou o pai do menino, 
Sangar, à Reuters. 
Para Bruxelas, a crise mas 

fronteiras com a Bielorrússia é 

atorma encontrada pelo presi- 

dente Alexander Lukashenko 

para responder às sanções 

aplicadas pelo bloco e relacio- 
nadas a denúncias de abusos 
do regime, emespecialos rela- 

cionados à eleição presidenci- 
al de agosto do ano passado. 
Além de a vitória de 

Lukashenko com 80% dos 
votos ter sido apontada como 
fraudulenta, a violência com 

que o regime enfrentoumani- 

testantes de oposição foi alvo 

FemRT A POL AAA did RE IPESS 
a 

Sonho interrompido. Carro antimetim das forças po'onesas dspara atos d'ápua contra imigrantes que tentam forçar a barreira na fronteira bee ormussa 

Agentes de turismo vendem “pacotes” de até US$ 15 mil 
Com “aval” do governo bielorrusso, empresas agilizam emissão de vistos e traçam caminho para imigrantes até fronteiras da JE 

FILIPE BABINI 
Me Detraoghaso cor br 

H' no centro da crise en- 
volvendo a União Euro- 

peia (UE), a Rússia e a Bielor- 
rússia, os milhares de imigran- 

tes no limbo na fronteira bie- 
lorrussa coma Polônia percor- 
PeECani dom longo E pur VEZES 

obscurocaminho até o solo eu- 

ropeu. Uma jornada que en- 
volve agentes públicos e em- 

presas de turismo que ofere- 

cem um “pacote” de imigra- 
ção, com o aval indireto do po- 
vemo hielorrussa, 

VOOS DO ORIENTE MÉDIO 
De acordo com os números do 

Frontex, aagência responsável 

pelas fronteiras do bloco, a 
maior parte dos estrangeiros 
que entram po espaço camu- 

nitário de forma irregular pela 

região da Bielorrússia e Licra- 
nia vem do Iraque, seguidopor 

Afeganistão, Síria e Congo- 

Brazzaville. No caso dos imi- 

grantes presos na divisa coma 
Polônia, praticamente todos 

vêm do Curdistão iraquiano, 
mas há pessoas vindas E Siria, 
do Congo e de Camarões. 

Ao contrário de imigrantes 

que caminham por dias, sema- 
nas vindos de seus países, no 
caso da Bielorrússia, quase to- 

das as histórias têm a partici- 
pação de agentes de turismo 
Com propostas obscuras. De- 

ralmente, os imigrantes em- 

barcam em voos da Turquia e 
de cidades do Oriente Médio, 
como Beirute, Dubai e Bagdá, 

rumo a Minsk. Dali, seguem a 
pé até as fronteiras com países 
da UE, por vezes com a ajuda 

de forças bielorrussas. Vídeos 

nas redes sociais mostraram 

soldados cortando a cerca na 

divisacoma Polônia. 

— São pacotes com tudo in- 
cluido. Há dois meses, eles 
custavam USS 2,5 mail, agora 

custam entre US$ 3,5 mile 
US$ 4 mil —disse à AFP Jas- 
sem Bakr, pesquisador iraqui- 
ano especializado em fluxos 

migratórios. 
Algumas viagens chegam a 

custar US$ 15 mil, 

A ROTA BIELORRUSSA 

Minsk 

ORIGEM DOS 
IMIGRANTES 

rague (Curdistão) 
Siria 

Congo-Brazzaviile 
Camaré Es 

AFRICA 

Fontes: FI uhtRa dar? e Frontex 

Em junha, dias após o pais 

ser alvo de um novo pacote de 

sanções da UE e dos EUA, rela- 
cionado ao desvio de um avião 

e á prisão de um jornalista dis- 
sidente, o presidente bielor- 

russo, Alexander Lukashenko, 
sugeriu que não mais impedi- 

BIELORRÚSSIA  Ô summ 

Dubai. 

EMIRADOS 
ÁRABES 

Editorna da Arto 

ra quie imigrantes usassem 

seu pais para chegar às frontei- 
ras europeias. Era uma forma 
de responder ao que chamou 
de "guerra híbrida 

— Eles estão lamentando: 

“Ah, os bielorrussos não estão 
nos protegendo, milhares de 

imigrantes ilegais estão indo 
para Lituânia, Letônia e Poló- 
fia, Eles ELMO NETTO Cpu Ci prote- 

jamos do contrabando e das 
drogas. Eu quero perguntar: 
vocês estão loucos? — afiy- 
mou Lulkshentha. 

Apesar de negar oficialmen- 
te qualquer ação do tipa, o go- 
vero bielorrusso é acusado de 
incentivar e facilitar a chegada 
de imigrantes ao país, mesmo 
que estejam com claras inten- 
ções de tentar entrar na UE. 

Uma das formas para tal é 
através da emissão de vistos, 
tum serviço Cque, em muitosca- 

sos, é organizado por agências 
de turismo pouco transparen- 
teseque contam como aval de 
Minsk. Em outubro, o site in 
vestigativo Kvky revelou que 
pela menos 12 empresas in- 
tensificaram suas atividades, 

com o apoto de integrantes do 
corpo diplomático para agili- 
zara documentação. 
A própria companhia esta- 

tal, a Belavia, também ampli- 
au seus voas em algumas das 
rotas usadas pelos imigrantes, 

UE avalia criação de força de ação rápida, sem ajuda dos EUA, até 2025 

MELiRo al 

À União Europeia avalia cri- 
ar uma força militar con- 

junta do bloco de até 5 mil sol- 
dados até 2025, comoobjetivo 
de intervir rapidamente em 
uma série de crises e diminuir 

a dependência dos EUA, de 
acordo com um projeto. 
A Força de Capacidade de 

Destacamento Rápido da UE 

deve ser composta por unida- 
des terrestres, marítimas e aé- 
reas, segundo o documento 

confidencial de 9 de novem- 

bro visto pela agência Reuters. 
França e Itália, duas das po- 

tências militares da UE, sauda- 

ramo projeto. O governo fran- 
cos considera o desenvolvi 
mento de um exército curo- 

peu uma necessidade para a 

autonamia estratégica do blo- 
co. À visão do próximo gover- 
no de coalizão federal da Ale- 

manha, esperada em breve, se- 

rá crucial para a iniciativa. 
Os ministros das Relações 

Exteriores e da Defesa da UE 

começaram a debater o pla- 
nona noite de segunda-feira 
em Bruxelas e continuaram 

ontem, como objetivo de de- 

finir as características da tor- 
ça. Os lideres do bloca con- 
cordaram há 20 anos que cri- 

ariam uma força entre 50 mil 
2 60 mil iokiádos, mas ela ja- 
mais saiu do papel, 
O esboço de estratégia, de- 

senvolvida pelo chefe de poli- 
tica externa do bloco, Josep 
Borrell, é o esforço mais con- 

Creto pára Criar uma força nit- 

litar autônoma que não de- 
penca dos EUA. 
“Necessitamos de mais rapi- 

dez, robustez e Hexibilidade 

para realizar todo tipo de tare- 
fa militar de gerenciamento 
de crises”, diz o projeto, cha- 

mado de “Bússola Estranégi- 
ca”. Nem todos os 27 Estados 
da UE precisariam participar 

de pesadas críticas da comu 

nidade internacional. Segun- 

donúmeros não oficiais, mais 
de 32 mil pessoas foram pre- 
sas, 1,3 mil ficaram feridas, 

milhares fugiram do país e pe- 
lo menos quatro morreram, 

MOSCOU APOIA MINSK 

Em resposta, a UE e os EUA 
anunciaram sanções contra 
o govermo hielorrusso, que 

passou a depender cada vez 
mais da ajuda financeira da 
Rússia, hoje seu principal 

aliado. Nesse cenário, 

Minsk passou a facilitar o 
caminho de imigrantes para 
“punir” os europeus. 

— Essa é uma insuportá- 
velinstrumentalização [dos 
imigrantes] —afirmou a mi- 

nistra francesa das Forças 

Armadas, Florence Parly, 
em Bruxelas, durante reuni- 
ão ministerial da Otan. 

A Otan e a UE querem que à 
Rússia convença Lukashenko 
a interromper a política, cha- 

mada pelos curopeusde"guer- 

ra hibrida', mas Moscou até 
agora segue ao lado de Minsk, 
Ontem, Putin discutiu a crise 

com Lukashenko, e 0 govermo 

bielornusso disse que vai mon- 
tar centros de acolhimento 

longe da fronteira. 

O governo russo se ofereceu 
para facilitar o diálogo entre 
Minsk e a UE, mas a embaixa- 

dora na Otan, Anna Evstignee- 

va, disse que Bruxelas tem de 
“abandonar os dois pesos e du- 
as medidas” e “assumir a res- 

ponsablidade par suas ações”. 

coma para Istambul e Dubai, 
Em nota, a empresa disse qe 
ampliou a dis es 

assentos à pedido de operado- 
ras de turismo. Para tentar hi- 
mitar a chegada de potenciais 
imigrantes à Bielorrússia, à 
Belavia afirmou que não acei- 
tará mais cidadãos de Iraque, 
Siria e Iêmen em voos onigina- 

dosna Turquia, eque intensih- 

carão controle de documen- 
tos nos voos vindos de Dubai, 

A Iragi Airways suspendeu 

seus serviços para Minsk, por 
ardem do governo local, 

NOVA ROTA SURGE NA RÚSSIA 
As autoridades da Turquia e 
dos Emirados Arabes também 
vetaram a presença de cida- 

dãos desses três países em voos 
paraa Bielorrússia. Paraos que 
ja estão na fronteira, O Iraque 

prometeu voos de repatriação 
a partir de amanhã. 
Mas as medidas não pare- 

cem intimidar os traficantes 

de pessoas, e uma nova rota 
surgiu: a Rússia. Não há restri- 
ções a cidadãos de lêmen, lra- 

que e Síria em voos para aero- 
partos russos, e empresas 
anunciam publicamente seus 
serviços, com direito a deta- 

lhamento do roteiro desde a 

Rússia, passando pela Bielor- 
rússia, até as fronteiras da UE, 

da força militar, embora a 

aprovação de qualquer plano 

exija consenso no bloco. 
O plano é acoisa mais pró- 

«ima que a UE poderiater de 

uma doutrina militar e asse- 
melha-se ao “Conceito Es- 
tratégico” da Otan, liderada 

pelos EUA, que define os ob- 

jetivos da aliança. Borrell 
deseja que os Estados da UE 
se comprometam a “forne- 

cer recursos associados e Os 

Capac ntad OVEs Est ratég ICOS 

necessários”. 
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4) Tendência de casos e óbitos é estável 
HAWES Méd armúve demortes por Corid-lO estã abaixo de 300 há 6 das sepu dosno pais 

Ampliação do reforço contra a Covid 
mobiliza estados, mas faltam estoques 
ADRIANA MENDES E 
ANDRÉ DE SOUZA 
ade Dongioba core Em 
ma ankLid 

Ministério da Saúde de- 

WP cidiu ampliar o reforço 
da vaciná contra a Covid-l9 

aos adultos de 18 a 59 anos. 

Antes, a aplicação era auto- 

rizada para idosos, Iimunos- 
suprimidos e profissionais 

de saúde. No anúncio de on- 

tem, o ministro Marcelo 
Queiroga também infor- 
mou que o intervalo da imu- 

nização extra, que antes era 

de seis meses a partir da se- 
gunda dose, cairá para cinco 

para todo o público-alvo. 

A decisão tederal tem vali- 
dade imediata. Porém, esta- 

dos e municípios mantém 

sua autonomia para definir 

seus próprios calendários 
de vacinação, de acordo 

com seu perfil populacional 

cosestoques de cada imuni- 

zante. Das 26 unidades fe- 
derativas e Distrito Federal, 

quatro informaram ao 
GLOBO já terem iniciado à 

imunização de pessoas de 

menos de 60 anos. 

A reportagem procurou 
todas as secretarias estadu- 

ais de saúde e recebeu res- 

ostas de 21 delas. As que já 
Saara iniciado o E sea 
para o grupo estendido an- 

tes mesmo do anúncio são: 

Amazonas, para a popula- 
ção com 50 anos ou mais; 

Pernambuco, para quem 

tem pelo menos 55; e Pará e 

Rondônia para todos os 
adultos. Em tigão oestadode 

São Paulo ainda aguarde di- 

retrizes do Ministério da 

Saúde, ontem a capital in- 
formou que vai iniciar a 

aplicação da dose extra em 

maiores de 18 anos amanhã, 
Depois do anúncio de 

Queiroga, o secretário de 
Saúde de Mato Groso do 

Sul, Geraldo Resende, libe- 
rou os municípios do estado 

a começarem aplicação da 

terceira doseontem. Segun- 
do ele, o início da aplicação 

do reforço estava previsto 

para hoje. mas acabou ante- 
cipado. A capital Campo 
Grande começou a vacina- 

ção de reforço para quem 

tem 59 anos. Cada munici- 

pio definirá seu calendário 

— Nós vamos começar 

nos municípios E pude- 
rem e, amanhã (hoje), va- 
mos estender a todos os ou- 

tros municípios. Nossa 

pi incipal preocupação está 

PRid 
OQREDEL 

MARCIA POLE EO 

Pioneiros, Arias do anúncio da Saúge, estados coma Arnazonas. Pernambuco, Pará e Rongônia pd tinham ampliado a idade-de seus grupos de reforço; outras secretarsas aguardar a remessa de doses 

Asdúvidas > Quempodetomara  preterencialmente 
do reforço dose de reforço? aplicada coma Plizer. O 

Os pré-requisitos são: imunizante fol escolhido 

ter mais de 15 anos; ter a partir de estudos que 

tomadoasegundadose  mostrammaior respos- 

de qualquer vacina ta imune obtidas com 

aprovada no Brasilhaá vacinas que usam a 

pelomenos cinco me- tecnologia doRNA 
ses nocasoda Janssen, mensageiro = também 

as pessoas devem to: gocasoda Moderna, 

mar asepundadose que ainda não está 

dois meses após a pri- disponível no Brasil = e 

meirae sódepois de também com 0 esque» 

cinco meses, poderão maheterólogo. isto é. 

receber o reforço comvacinas de diferen- 

> Quevacinas serão 

aplicadas? 
Adosede reforço sera, 

solucionada agora, que era 
iniciar o reforço —disse. 
A secretaria do Pará infor- 

mou que começou a dose de 

reforço para toda a popula- 
ção adulta na semana passa- 

da, acrescentando que hoje 
há cerca de 500 mil pessoas 
que já podem recebê-la, pa- 
ra um estoque de 467 mil 

doses da Pfizer. 

tes laboratórios, Nafalta 

dela. lanssen e Astrafe- 

neca devem ser admi- 

nistradas 

A Secretaria de Saúde de 
Rondônia comunicou que 

iniciou a vacinação de toda a 

população acima de 18 anos 
com a dose de reforço em 25 
de cutubro, desde que passa 

dos pelo menos 180 dias após 

a segunda dose. Não deu O 
número do estoque, porque, 

segundo informou, as vaci- 

nas foram enviadas às cida- 

> Haverá separação > Quemestáno praro 
por faixa etária? de tornar a segunda 

Segundo aministro dose de Janssen já 
Marcelo Queiroga. não poderá se imunizar? 

haverãessadistinção O  Quemtiverse vacinado 

quevalera. agora, &0 como imunizante hã 

prazo do intervalo. ou dals meses ou mais 

seja, qualquer pessoa pode, pelas novas regras 

quetenha tomado a do Ministério da Saúde 

sepunda dose há cinto tornar à segunda dose 

meses poderá se dirigir Porem. outra vez, hã 

aumasala de imuniza- autonomia de municipi- 

ção. Estados e municipi- 

os, no entanto, têm 

os eestados Nasemana 

passada, o Brasilrece- 

autonomiaparaestabe-  beuumnovocarrega- 
leceroscronogramasde mento comum milhão 

vacinação é podem de doses da Janssen 

delinir suas próprias queainda não foi distri- 

regras de vacinação buido aos estados 

des, mas disse que “não há re- 
latos de falta de vacinas”, 

A secretaria pernambuca- 
na explicou que a decisão foi 

tomada após recomendação 
do Comité Técnico Estadual 

para Acompanhamento da 

Vacinação, em acordo com 
os municípios. A dose de re- 

forço está sendo aplicada 

120 dias após a segunda. 

Imunizante da Janssen terá nova etapa 
Intenção do Ministério da Saúde é adotar a vacinação heteróloga, combinada com Pfizer ou AstraZeneca 

MELISSA DUARTE 
resano doar tad ogioõo com ds 

Brasa 

Ministério da Saúde 

anuncios ontem Ee 

adotará a segunda dose para a 
vacina da Janssen, até então 

aplicada numa única vez. 

Quem tiver recebido a pri- 
meira poderá tomar a segun 

da após dois meses. À terceira 
dose, de reforço, poderá SET 

aplicada cinco meses depois. 

Na bula registrada na 

Agência Nacional de Vigilân- 
cia Sanitária (Anvisa), a vaci- 
na da Janssen “é administra- 

da apenas em dose única”. O 
orgão informou que não hã 

pedido para mudança de bu- 

laem análise até o momento, 
porque o fabricante não en- 

trou com à solicitação, O 

imunizante tem autorização 

de uso emergencial no pais, 
— No início, à recomen- 

dação era de que essa vacina 
tosse dose única. Hoje, nós 
sabemos que é necessaria 
essa proteção adicional — 

E ss ES 

afirmou o ministro da Saú- 
de, Marcelo Queiroga, 
A dose de reforço será, pre- 

terencialmente, da Pfizer. Na 

faltadela, Janssenou AstraZe- 
neca devem ser administra- 

das. A decisão se baseia nos 

resultados de estudo da Uni- 

versidade de Oxford, enco- 

mendado pela pasta, que 

A secretaria amazonense 

informou que toda a popu- 

lação com 50 anos ou mais 

pode receber a dose de re- 
torço à partir de cinco me- 
ses dasegunda etapa. 

Algumas secretarias infor- 

maram que aguardam orien- 
tações do Ministério da Saú- 

de sobre a ampliação da faixa 

etária que ai, receber a do- 

mostra que a vacinação hete- 
róloga, isto é, com imunizan- 

tes de laboratórios diferentes, 

aumenta a resposta imune. 

Parierpecialictas, a mudan- 
ça segue o que já tem sido ado- 

tado pelo Food and Drugs Ad- 

ministration (FDA), nos Esta- 

dos Unidos, mas a alteração 

na Anvisa deveria vir antes: 

sede reforço: Amazonas, Ce- 

ará, Distrito Federal, Minas 
Gerais, Paraíba, Rio de Janei: 

vó, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Tocantins. 
Golãs informou que “há va- 

cinas disponíveis para as pri- 
meiras pessoas aptas a rece- 

berem a dose de reforço e 
que “gradativamente ESSC 

público receberá a dose de re- 

torço dentro dos critérios de- 
finidos pelo Ministério”. 

Alguns estados informa- 

cam que não têm hoje doses 
de ni orço para essa popula- 
ção: Bahia, Mato Grosso, 

Santa Catarina e Sergipe O 

Rio Grande do Norte disse 
que não recebeuum a porte 

de doses suficientes”. O Rio 

Grande do Sul disse esperar 

as “doses necessárias do 
Ministério da Saúde 

O Ceará informou que à 

aplicação será por faixas etá- 

rias, começando pelos mais 
velhos, e condicionada aoen 

vio de doses. O Paraná, a Pa- 

raiba e o Tocantins informa- 
ram que suas doses estão dis- 

poníveis para maiores de G0 

aros e profissionais da saúde. 

— No meu entendimento, 
a Janssen teria que apresen- 

taro pedido e a Anvisa mudar 

o esquema [na bula). a partir 
dos dados, e aí sim o ministé- 
rio incorporar. Parece que 
tem uma inversão da ordem 

do que deveria acontecer — 
explica a epidemiologista E 

professora da Universidade 

Federal do Espírito Santo 
(Ufes) Ethel Maciel. 
Procurada pelo GLOBO 

sobre a necessidade de apli- 

cação da segunda dose, a 
Janssen não respondeuaté o 
fechamento da edição. 
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Mulher pode 
ter sido curada 
do HIV sem 
tratamento 
Cientistas apontam paciente argentina 

como segundo caso de eliminação 

espontânea do vírus pelo sistema imune 

po isadores argentinos 
e americanos relataram, 

ontem, terem encontrado à 
segunda paciente no mun- 

do que possivelmente foi 
curada do HIV pelo próprio 

sistema imunológico. Nos 

exames feitos pela mulher 
de 30 anos, moradora da ci- 

dade de Esperanza, na Ar- 

gentina, não foram encon- 
trados vírus com genoma 

intacto — condição que pos- 

sibilita sua replicação no 
DO FpO—mestm O Sem que ela 

tenha feito tratamento. 
As análises mostraram se- 

te provírus deteituosos, 
uma forma de vírus que é in- 

tegrado ao material genéti- 

co deuma célula hospedeira 

como parte dociclo derepli- 
cação, Para os cientistas, os 

resultados sugerem que a 

“paciente Esperança , como 
passou a ser chamada, pode 

ter alcançado naturalmente 

a cura esterilizante — au- 
sência de virus circulante 

semterapiaantirretrovirale 

eliminação dos reservatóri- 
os virais (a DNA pró-viral 

não é encontrado na matriz 
do DNA humano). 

Amaulher havia recebido o 

diagnóstico de HIV em 

2013. Os cientistas analisa- 

ram exames de sangue fei- 
tos por ela entre 2017 

2020. Em março do ano pas- 
sado, ela teveum bebê, o que 
permitiu a análise também 

de seu tecido placentário. 

Os pesquisadores, que pu- 

blicaram o estudo sobre o 
caso na revista Anais de Me- 

dicina Interna, não sabem 

explicar exatamente como 
seria possível ocorpo huma- 

nosecurar sozinho da infec- 

ção pelo vírus HIV. No en- 
tanto, eles acreditam que o 
fenômeno seja uma combi- 
nação de diferentes meca- 

nismos imunológicos en- 
volvendo células T citotóxi- 

cas cosistema imune inato. 
Pessoas que conseguem 

manejar bem a replicação 
viral do HIV sem o uso de 
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Resposta. Células T em azul, enfrentam atague do HIV em amaro; para pesquisadores, a cura espontânea envo veria diferentes mecanismos imunolágicos 

A americana Loreen 

Willenberg foi a 
primetra a derrotar O 

virus sem intervenção 

medicação são chamados de 

“controladores de elite”. 

Outro caso como o da paci- 
ente argentina só havia 
acontecido uma única vez. 

Uma americana identilica- 

da como Loreen Willen- 

berg, de 66 anos, foi a pri- 

meira a Apresent dr uma cu- 

ra esterilizante sem trata- 
mento parao HIV. 

Apesar de raros, acreditam 
os cientistas, estes dois casos 

mostram que é possivel emn- 

contrar uma cura definitiva 

para o HIV e não apenas 0 

controle que impeça a infec- 

ção progredir paraa Aids —a 

sindrome da imunodeticiên- 
ciaadquirida, que é quan doo 

virus circulando sem trata- 

mento provoca redução da 
imunidade e abre brecha pa- 
ra int ecções oportunistas. 

Outros casos de cura já fo- 
ram relatados na literatura 

médica. No entanto, eles es- 

tavam associados ao trans- 
plante de células-tronco. 

Dois homens que, além de 

soropositivos desenvolve- 

ram leucemia e linfoma de 
Hodgkin, foram submetidos 

ao transplante de medula ós- 

sea para tratar de seus cânce- 
rese observaram, como con- 

sequência, a eliminação do 

HIV no organismo. Ambos 

receberam dos doadores ge- 
nes resistentes ao virus. 

Especialistas fazem apelo pela multivacinação 
Encontros O GLOBO Saúde e Bem-Estar sobre sarampo e catapora abordou também imunização de crianças contra Covid 

jornal O Globo realizou 
ontem alive"Sar ampo é 

catapora: diferenças e cui- 
dados de cada doe nça”, o úl- 

timodeumasériede três de- 

bates que abordam vacina- 

ção, além da Covid-19, no 
Encontros O Globo Saúde e 

Bem-Estar. O patrocínio foi 

daMSD 
Participa ram o infectolo- 

pista Renato Kfouri, que tam- 
bém é pediatra e diretor da 

Sociedade Brasileira de Imu- 
nizações (SBim), o infecto- 
logista e pediatra Filipe Veiga 

ea professora da Universida- 
de Federal do Espirito Santo 

(Ules) Ethel Maciel, que tem 
pós-doutorado em epidemi- 

ologia pela Universidade 
Johns Hopkins. A mediação 

toi da jornalista do GLOBO 
Constança Tatsch, 

— O calendário vacinal da 
criança tem sido negligen 

ciado em função do distan- 
ciamento provocado pela 
pandemia e doreceiodas fa- 

mílias. As coberturas vaci- 

nais que jánão vinham boas, 

pioraram muito em 2020. 

Mas com a retomada do 

convivio nas escolas e o Aim 

do distanciamento, haven- 
do uma porcentagem não 

vacinada, corremos o risco 

da volta de doenças contró- 
ladas e do ressurgimento de 
casos. O sarampo é o pri- 

meiro a dar as caras em fun- 

ção da alta transmissibilida- 
de: onde encontra indivi- 

duos suscetíveis, ele se alas- 

tra— alerta Renato Kfouri. 

A epidemiologista Ethel 
Maciel lembrou que o Brasil 
conseguiu o certificado de 

eliminação do sarampo em 
2016, mas infelizmente, o 

perdeu em 2018 com a rein 

Dr. Filipe da Veiga 

trodução do vírus no país. 

Atualmente, há um surto de 
sarampo no estado do Ama- 

pá, com 400 casos confir- 

mados e duas mortes. 

— O Brasil ainda convive 
cor sarampo, catapora € 
outras doenças infecciosas, 

felizmente numa situação 
que não é epidêmica, por- 

que estão controladas, mas 

não eliminadas. Erradica- 

das só a varíola e dois tipos 
de poliomielit U — explicou. 

CATAPORA 

Jjáavacina contraacatapora 

foi introduzida em 2013 a 

E e E = er Ea 

primeira dose e, em 2017,a 

segunda dose, 
— Hoje vemos menos cri- 

anças internadas com varice- 

la e suas complicações. A cri- 

ança não vacinada contra a 
catapora costuma desenvol 
ver 500 lesões bolhosas que 

servem como porta de entra- 
da para bactérias que podem 

levar à sCpse, pneumonia, co 

próprio virus pode causar en- 
cefalite. Sempre que vejo cri- 
ança com doença por uma 
vacina que não foi feita é 

muito dificil, porque é uma 
complicação ou morte que 
poderia ser evitada — afir- 

Dra. Ethel Machel 

mou Filipe da Veiga. 

Segundo ele, 600 mil crian- 
ças deixaram de receber as va- 

cinas, colocando-as em risco. 

Durante o encontro, tam- 
bém foi abordada a vacina- 

ção de crianças contraa Co- 

vid-19, que já acontece em 

diversos países. Os especia- 
listas são unânimes na im- 
portância e segurança dessa 

imunização. 

— À vacinação das crian- 
ças é fundamental para pro- 

tegê-las não só de hospitali- 
zação e morte, mas também 
da Covid longa e para que 
voltem à escola, com segu- 

rança para suas famílias — 
disse o pediatra e intectolo- 
gista. — Mesmo sabendo 

que a Cos idémenos apressi- 

va nesse grupo, elas não são 

imunes. E a vacina é segura. 
A da Pfizer foi feita para cri- 

anças, com dosagem dife- 

rente, um terço da dose do 
adulto, com frasco especial, 

As crianças de5allanoós re- 

presentam 8% da popula- 

ção. Ampliar sua vacinação 

é fundamental para o país. 

VALORIZAÇÃO 

Para finalizar, Ethel Maciel 
tez um pedido de valariza- 

ÚU primeiro caso aconteceu 
em 2007, com o chamado 

“paciente de Berlim” (Timo- 
thy Ray Brown) e o segundo, 
em 2016, com o paciente do 

Londres” (Adam Castileio). 
No entanto, à terapia não 

se mostrou eficaz em outros 
pacientes infectados pelo vi- 

rus. O transplante de medula 

Óssea pode trazer riscos ao 
produzir novas células de de- 

tesa, como o reconhecimen- 
to de órgãos saudáveis como 
corpos estranhos que preci- 
sam ser combatidos. 

ção c engajamento da popu 

lação na vacinação. 

— À importância da vaci- 

nação para que a gente recu- 
pere, em alguns, e consolide, 

na maioria, a confiança no 
nosso sistema de saúde e no 

nosso Programa Nacional de 

Imunização do qual nos or- 

gulhamos tanto. Criado na 
decada de 1970, muito con- 

solidado, é o maior do mun- 

do, oterecendo muitos imu- 

nizantes, gratuitamente, E 
importante que à gente con- 

fie nas vacinas e leve crian- 

ças, adolescentes (e que os 
adultos também compare- 

cam) às unidades de saúde 

ara que mantenham o ca- 
endário vacinal em dia. Es- 

tamos na campanha de mul- 

tivacinação, então é uma 

oportunidade excelente, 
Kfouri reforçou o apelo: 

— À gente viu com a Co- 

vid-19 a falta que uma vaci- 

na fez. Imagine se faltassem 
todas essas vacinas e a gente 
voltasse áerada paralisia, da 

rubécia, do sarampo, da co- 

queluche, meningites. Vaci- 

nas, todas elas, salvam vi 

das. Isso é um dever de to- 

dos, porvocêe pela comuni- 
dade, E uma ação de cidada- 
nia se proteger e controlar 
uma doença onde você vive. 

Esse tod O Lercel ro crcontro 

da série sobre vacinação. No 

último dia 27, foi realizada a 

live “Como prevenir é tratar 

o HPV, a in fecção sexual! 

transmissível mais comum 

po mundo” Já no dia 13 de se- 

tembro, o encontro toi CA im- 

portância do calendáriovaci 

nal para a saúde no Brasil”, 

Todas as lives ficam disponi- 
veis no Facebook e no Fouru- 

be da jornalO GLOBO. 

PARA LER MAIS 
SOBRE À VACINAÇÃO 
DE SARAMPO E 
CATAPORA APONTE & 
CÂMERA DO SEU 
CELULAR PARA Orr 
CONDE E VEJA à 
CARTILHA ESPECIAL 
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Covid: Brasil supera EUA em 
taxa de vacinação completa 
País já tem 59,75% da população totalmente imunizada contra o 
coronavirus, ao passo que percentual entre os americanos é de 57,62% 

Avanço da vacinação. Fa de imun zação na Cidade das Artes. Ro: considerando apenas a Di Brasil fica à frente também de Alemanha e Reino Urida 

0) Brasil ultrapassou os Estados 
* Unidos na taxa de vacinação 

completa contra a Covid-19, segun- 

do dados atualizados do Our World 
in Data, plataforma de dados ligada 
à Universidade de Oxford que cole- 
ta e reúne informações sobre vários 
países do mundo. 
Enquanto o Brasil aparece com 

59,75% da po lação com esquema 

vacinal comp eto,0s EUA estão com 

57,02%. Us americanos começa- 
ram sua campanha de vacinação em 
14 de dezembro de 2020, ao passo 

Te o Brasil só aplicou as primeiras 
oses em 17 de janeiro de 2021 — 

após aaprovação daCoronaVac pela 

Anvisa — tendo iniciado a campa- 

nha nacional de imunização no dia 
19 de janeiro. 
Considerando apenas a aplicação 

da primeira dose, o Brasil fica à fren- 

te também de países como Alema- 
nhae Reino Unido, com 75,85% dos 

brasileiros imunizados com a D1, 
em comparação com 74,16% dos 
britânicos e 69,49% dos alemães. 

Emcontrapartida,ataxadociclova- 
cinal completo dos dois países euro- 
peus já giraem torno de 67%. 

Anvisa já recebeu o pedido 
da Pfizer para liberar a 
vacinação de crianças entre 
Sellanos contra o vírus 

É importante relembrar que a efi- 
cácia da vacina contra à Covid-19 
encontrada nos estudos só é alcan- 

cada após o esquema vacinal estar 
completo (duas doses, na maioria 
das vacinas). O Brasil oferece qua- 
tro tipos de vacina contra o corona- 

virus em seu Plano Nacional de 
Imunizações (PNI): CoronaVac, 

AstraZenecae Pfizer, de duas doses, 
e Janssen de dose única, 
Comoaavanço da vacinação asevi- 

dências científicas de que a proteção 

contra a Covid-19 diminui com o pas- 
sardo tempo, idosos, profissionais de 
saúde e pessoas com sistema imuno- 

lógico comprometido já estão rece- 
bendo doses de reforço com a vacina 
da Pfizer. Ontem, o Ministério da 

Saúde anunciou queestenderãadose 

de reforço da vacina contra a Co- 
vid-19 aos adultos de 18 a 59 anos, co 
intervalo cairá de seis para cinco me- 

ses após asegundadoseouavacinade 
dose única. 
No Brasil, pessoas a partir de 12 

Amos podem Lúmar av acina contra d 

Covid-19 gratuitamente em diver- 
sos pontos do pais. À Anvisa já rece- 
beu o pedido da Pfizer para liberar a 

vacinação de crianças entre 5 e 11 

anos contra à virus, À imunização 

desta faixa etária já ocorre nos EUA. 

Ministério da Saúde lança campanha 
para atrair “faltosos” até os postos 
Cerca de 21 milhões de pessoas perderam o prazo da segunda dose da vacina contra a Covid 

MELISSA DUARTE 
ria é a irao ag ce cr 
mad 

Cc de 21 milhões de pessoas per- 
derama prazo para tomar a segun- 

da dose da vacina contra a Covid-19 no 
Brasil, o equivalente a 9,81% da popu 
lação nacional, segundo projeções de 
dados do Instituto Brasileiro de Geo- 
grafia e Estatística (IBGE). 

Para correr atrás dos “faltosos”, o 
Ministério da Saúde lançou ontem 
acampanha “Megavacinação con- 

traa Covid-19". O objetivo é ampliar 
acobertura vacinal da população ao 
incentivar a busca pela segunda do- 
se para quem está atrasado e pela 
dose de reforço para os que comple- 
taramociclo de imunização há pelo 
Menos CHOCO mnMeses. 

A ação começa no sábado, que se- 
rão“Dia Dº da vacinação, e vai até 
26 de novembro: 

— Temos que trabalhar fortemente 
pra ampliar a cobertura da segunda 
dose, Muitos não procuraram as uni- 
dades de saúde, o que é fundamental 

para garantir a proteção — afirmou o 
ministro da Saúde, Marcelo Queiro- 
ga, — O segundo objetivo é em rela- 

ção à dose de reforço. Nós temos do- 
ses suficientes para garantir que che- 

guem a todas as 38 mil unidades de 
saúde no Brasil. 
Segundo a secretária extraordiná- 

riade Enfrentamento à Covid-19, Ro- 

sana Melo, a vacina com mais "falto- 
sos" para segunda dose é a AstraZene- 
ca, seguida da Pfizer e da CoronaVac. 

O número é maior entre as pessoas de 
30 a 34 anos, faixa etária em que há 
29 milhões de atrasados. 

— São múltiplas asestratégiasquea 

gente tem tentado dirimir para dimi- 
nuir esse quantitativo, porque nós 
queremos que essa população tenha 

esquema vacinal completo para se 
teros beneficios —afirmou Melo. 
Como mostrou O GLOBO, falta- 

vamestratépiase políticas públicas de 

combate ao abandono vacinal, isto é, 
o ciclo de vacinação incompleto. En- 
tre as principais razões para o atraso 

pré segunda dose, segundo especia- 
istas, estão o medo de reações, O es- 

quecimento e a desinformação. 

NÚMEROS CRESCENTES 
O Brasil vê os dados de atraso vaci- 
nal dispararem desde 15 de abril, 

quando o número foi divulgado 

pela primeira vez. À época, Quei- 

roga anunciou que 1,5 milhão de 
pessoas deixaram de voltar às uni- 
dades de imunização. O quantita- 

tivosaltou para 4,6 milhões de pes- 

soas em 30 de julho. E já eram 7 mi- 
lhões de“faltosos” em 1 de agosto, 
que passaram a 8,5 milhões no dia 

20 do mesmo mês. 
Conforme noticiou O GLOBO, o 

número mais que dobrouem 40 di- 

as, quando alcançou 17,2 milhões 

de pessoas em [º de outubro. Cerca 
de 20 milhões de pessoas estavam 
em atraso com a segunda dose da 

vacina em 19 de outubro, 
Nessa perspectiva, a médica retor- 

çou a importância de tomar a segunda 
dose e, posteriormente, a de reforço: 

— Nús temos as medidas de bar- 
reira (uso de máscara e distancia- 
mento social), mas a vacinação 
velo nos mostrar que com uma das 

medidas de prevenção primárias 
nós diminuimos a quantidade da 

doença prave e, consequentemen- 
te, das internações e dos óbitos. |s- 
so é um dos grandes ganhos — 
completou Melo. 

ARTIGO 

Encare o câncer de 
próstata de frente 
Por Rodolfo Ferreira* 

pR of falta de informa- 
ção adequada, um 

dos mômentos em Que Ds 

homens se sentem mais 
vulneráveis é justamente 
na hora de fazer exames de 

próstata. Não deveriamos 
copiar a relutância em visi- 
tar o urologista das gera- 
ções que nos antecederam. 

Eis aí um comportamento 
que desperdiça as vanta- 
aUEs aque q prevenção EO 

diagnóstico precoce podem 
oferecer contra doenças 
como câncer de próstata, 
o tipo mais frequente Em 

homens depois dos tumo- 

res de pele, As estimati- 
vas brasileiras são hem 

cloquentes a esse respei- 

to. Cerca de 66 mil casos de 
tumores dessanaturega são 
esperados por ano no Brasil 

entre 2020 € 2022, de acór- 

docomo Instituto Nacional 

de Câncer (INCA), 
Não é preciso enfileirar 

mais estatísticas. O primei- 

ro passo é ter acesso a infor- 
mações claras c bascadas 

na ciência para desmirificar 

tabus, como o preconceito 
em se submeter ao exame 
clínico de toque retal ou ao 
PSA, exame laboratorial que 

mede a quantidade do anti- 
geno prostárico específico 
(uma proteina produzida 

pelo rumor) em uma amos- 

trade sangue. 
Cora o avanço da idade, 

os riscos de ter câncer de 

prústata são maiores, Mas 
também é preciso levar em 
conta o fato de que o diag- 
nóstico precoce aumenta as 

chances de sucessono trata 
mento. Mas por que homens 
ainda relutam em cuidar da 

saúde: A partir dos 50 anos, 
é primordial ir ao urologis- 
taperiodicamente e realizar 
exames de prevenção. 

Nos dias atuais, existe um 
conjunto de tratamentos 
inovadores, como os inibi- 

dores do receptor androgé- 

micode segunda geraçõoeas 
teérapias-alvo, que permitem 
abordagens cada vez mais 

precisas para tratar os mais 

diversos tipos de câncer € 
seus estágios. O principal 
objetivo dos mais diversos 

estudos e medicamentos é 
prolongar ao máximo a vida 
do paciente com qualidade, 
No caso do câncer de prós- 

tata, um exemplo é quando 
otumor já está resistente ao 
“bloqueio” de testostero- 

na -— considerada uma fase 

avançada da doença. Apesar 

do tratamento com tera- 
pia de privação hormonal, 

o câncer continua progre- 

dindo. Nesse momento, é 
necessário mudar a estraté- 
gia terapéurica. 

Na última década, esto- 
dos mostram que medi- 
Ccamentos orais contra 

o câncer, popularmente 

chamados de quimiotera- 
pias orais (dada na forma 
de comprimidos), são efica- 

zes como beneficio adicio- 

nalde evitaridas frequentes 
ao hospital ou clínica, À 
eficácia dessas medicações 

chega a ser tão grande que 
permite arrasar o apareci- 
mento dé metástases por 

quase dois anos em formas 

avançadas do câncer, como 
acitada anteriormente, 

Inóvações como essa 

mostramo avanço que temos 
hoje na medicina em relação 
ao câncer, que, atualmente, 
já começa a vislumbrar um 
cuidado parecido com o que 
étido com as doenças crôni- 

cas. Os tratamentos, além de 

prolongaremavida também 
devem proporcionar qualida- 
dede vida e baixo impacto no 
diaa dia do paciente. 

Todos esses avanços, 

porém, só fazem sentido se 
puderem chegar às pessoas 

que precisam deles, e acredi- 
tamos que o primeiro passo 
éainformação. 
Em mais uma iniciati- 

va para tornar esse percur- 
so mais ágil, a Bayer 
aproveitou este mês, 

mundialmente dedicado ao 

combate ao câncer de prós- 
tata (Novembro Azul), para 
lançar a campanha “E aí, vai 

encarar? Encarade Frente". A 

meta é incentivaroshomens 

a encarar com seriedade o 
cuidadocoma própria saúde. 

É preciso ter coragem para 

encarar tabus é preconcei- 
tos da resistência cultural, 
procurar um urologista € 

lidar comomedodeumeven- 
tual diagnósticodecâncerde 
próstata, Acredite em mim: 
o conhecimento encoraja a 

gente. Pois só a partir dele 
entendemos que a preven- 
gãoéa melhor escolha, 

Precisamos fazer com que 

os homens sejam diagnosti- 
cados o quanto antes. Essa 
é a parte mais importan- 

te de qualquer plano. Fazer 
com que o câncer de prós- 
tata pare de matar homens, 
Temos que trabalhar duro 

para qué os homens perce- 
bam a importância de se 
PEILEÇEr, Lo eles BE COME- 

cientizem e sejam convida- 
dosase testar c estimulados 
assim como as mulheres o 
são parao câncer de mama. 

Em nosso site Bayer Para 

Homens (bayerparahomens, 
com.br), por exemplo, você 

encontra d& pr inci pars 

informações sobre o câncer 
de próstata e outros ternas 
da saúde masculina, como 

hipogonadismo, disfunção 
erétilesindrome metabólica. 
Além devestes interativos que 
estimulam o autocuidado de 

forma lúdica. 

Não deixe de se cuidar. À 
recomendação da Sociedade 
Brasileira de Urologia é 

procurar um profissional 

capacitado para fazer uma 
avaliação e realizar exames 

preventivos a partir dos 50 

anos. Homens negros ouque 
têm parentes que passaram 
pela doença devem come- 

car a visitar o urologista 

aos 45 anos, Vamos encarar 
de frente essa doença que é 
séria e merece nósso cuida- 

docatenção. 

“Rodolfo Ferrelra é diretor 

de oncologia da Bayer. 

Veja mais escaneando 
o QR Code ti 
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Marcio Alaila 
Formada des Ed comção Finca cor iaprentitáção 
es Esramento de alelo de silo nível é 
pós-giádsaçõo é mio frição pela GP 

Sedentarismo 
despercebido 

omo venho falando cada vez mais sobre 
como nosso estilo de vida muda em fun- 

ção, prioritariamente, do ambiente que nos 
cerca, achei que deveria fazer quase um ma- 
nual para mostrar, da forma mais clara e efici- 
ente possivel o que podemos fazer para mu- 

dar o nosso comportamento, já que alterar o 
ambiente onde vivemos é muito mais dificil. 
Vivemos num mundo moderna, tecnolá- 

gico, facilitador, que promove a lei do me- 
nor esforço o tempo todo, Mas é precisa 
lembrar que a espécie sobreviveu e evoluiu 

graças à capacidade dos seres humanos de 
poupar energia nos momentos em que não 

estavam em movimento, caçando, lutando, 
enfim, sobrevivendo. Quem tinha a maior 
capacidade de estocar energia no corpo 
contava com essa “vantagem” e, portanto, 

tinha mais chance de sobreviver. 
Nós, aevolução da espécie, somos extre- 

mamente eficientes em estocar energia, é 
a forma mais fácil para o corpo armazená- 
la é em forma de gordura, Na prática, isso 

significa que, inconscientemente, todas 
as decisões que tomamos são para poupar 
energia, Ouvocê pensa de que lado vai sair 
dacama pela manhãº Ouna hora de andar 
ou escovar os dentes? E quando procura a 
vaga mais perto da porta? Todas são de- 
cisões inconscientes e automáticas, sem- 

pre visando a economia de energia, 
Nossa geração vai ser a primeira a ter que 

colocar o movimento de maneira consciente 
no cotidiano. Nos anos 1980, a simples au- 
séncia de algumas tecnologias nos obrigava à 
levantar para trocar o canal da TV, atender o 
telefone e até apagar a luz, ausar maisescadas 
ea caminhar muito mais. Nusso movimento 
diário era de cerca de 10 mil passos e colhia- 
mos os beneficios da movimento, Hoje, não 

chegamos a três mil passos diariamente, que 
é a média do brasileiro. 
Temos celulares no bolso, computadores 

e uma série de facilidades que nos tornam 
cada vez mais sedentários. Então, vamos a 

um pequeno manual de como sair do modo 
automático e colocar 

Temos celulares mais movimento no 
no bolso, seudiaadia: 
computadores e | — Não tenha garra- 
uma série de fa de água na sua mesa 
facilidades que ou estação de trabalho. 
nos tonamcada — Seobriguea levantar a 
vez mais cada hora para beber 
sedentários um copo de água: 

à — Se você mora ou 
trabalha em prédio, tente algumas vezes no 
dia subir alguns andares de escada, não use 

sempre velevador: 

3—No metrô e em shoppings, nãouse es- 
cadas rolantes, prefira as convencionais; 
4 — Acumule passos! Procure fazer as re- 

feições perto do trabalho, assim você pode 
teraopção de ircaminhando; 
5 — Tente estacionar o carro numa vaga 

mais distante ou mesmo descer um ponto 
antes do seu destino final; 
& — Troque algumas horas dodia que você 
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passa sentado, pela posição em pé: pode ser 
quando estiver ao telefone, trabalhando no 
computador, conversando etc. Atualmente 

existem três recomendações do Colégio 
Americano de Medicina do Esporte em re- 
lação ao tempo sentado, que são: à) à cada 
hora na posição sentado, fique 10% do tem- 
poem pé,ouseja, 6 minutos; bh) não perma- 

neça mais do que duas horas consecutivas 
sentado; c) pe dia, não fique mais do 
que 8 horas sentado; 
7 — Leve seu filho ou seu cachorro para 

passear pelo menos uma vez ao dia; 
8 — Use bicicleta como meio de transpor- 

te ou tente ir a pé sempre que for possível: 

9—Arrumar acasaé sempre umaboa des- 
culpa para se movimentar sem ter que ir pa- 
raarua: 

10 — Distâncias curtas devem sempre ser 
feitas a pé: farmácia, mercado, padaria.. 
Aproveite para caminhar! Hoje sabemos 
que dar em média 7 mil passos por dia já é 
suficiente pra diminuir a chance de desen- 
volver diabetes e hipertensão, além de ga- 
pis mais longevidade e autonomia. 
Ei de he atitudes, mas que, quando 

somadas, fazem toda a diferença que preci- 
samos em prol da nossa qualidade de vida, 

Cirurgia bariátrica melhora a saúde do fígado 
Estudo com 12 anos de duração identificou, além da perda de peso, a diminuição significativa de doenças 
hepáticas e cardíacas após o procedimento; obesidade é uma das principais causas da gordura no órgão 

Ur novo estudo relata que 
a cirurgia bariátrica, 

além de ajudar na perda de 
peso, pode proteger o figado. 
O P trabalho avaliou um grupo 
de mais de 1.100 pacientes 
que tinham uma forma 
agressiva de doença hepática 
gordurosa e que passaram 
pela cirurgia bariátrica. O re- 
sultado foi que, além da per- 
da de pesa, os participantes 
reduziram o risco de gordura 
no figado em quase 90%. 
Apenas cinco dos 650 pa- 

cientes que passaram pela 
cirurgia bariátrica desen- 
volveram posteriormente 
um dos problemas, em com- 
paração com 40 dos 508 pa- 
cientes que não fizeram o 
procedimento, 
Os pacientes diagnosticados 

também apresentavam ELSCO 

menor de doenças cardiovas- 
culares. Eles tinham 70% me- 
nos probabilidade de sofrer de 
derrame ou insuficiência car- 
diaca ou morte de doença car- 
diaca, de acordo com o estudo 
publicado no JAMA. 

250 MIL CIRURGIAS POR ANO 

Ali Aminian, diretor do Ins- 
tituto Bariátrico e Metabó- 

lico da Clínica Cleveland e 
principal autor do estudo, 
disse que o impacto foi cau- 

sado sobretudo pela drásti- 
ca perda de peso. 
— A obesidade é o princi- 

pal fator do figado porduro- 

so. Cexcesso de gordura de- 
Hagrainflamação,o que leva 
âcirrose — afirma. — Quan- 
do um paciente perde peso, 
a gordura sai de todos os lu- 
gares, inclusive do figado; a 
inflamação relacionada e 

parte do tecido cicatricial 
podese revertere melhorar. 
Os resultados foram notá- 

veis, segundo Steven Nis- 

sen, diretor acadêmico do 

Instituto Cardíaco e Vasco- 
lar da Clínica Cleveland e 

autor sénior do estudo. 

— O resultado da doença 
pie cirúrgica “foi o mais 

baixo que vi em 30 anos de 

QUEM PODE 
SEVACINAR 

é CSN 
Muito além da perda de peso; Apenas Onco dos 650 pacientes que passaram pela crurg a deservo veram posterormente formas agressivas da doença 

estudos, uma redução de 
85% na progressão para 
doença hepática avançada 
— disseele. 

O estudo observacional 
analisou casos na Clínica 
Cleveland ao longo de 12 

anos. Os pesquisadores não 
identificaram exatamente a 

relação causal na diminui- 
ção dos riscos de doenças 

graves do figado ou do cora- 
ção nos procedimentos da 
perda de peso, mas consoli- 
daram a certeza de que a ci- 
rurgia bariátrica pode for- 
necer benefícios à saúde 
além da perda de peso. Cer- 

ca de 100 milhões de adul- 
tos americanos são ultrao- 
besos e cerca de 250 mil de- 
les se submetem a opera- 

ções hariátricas a cada ano. 
A cirurgia acarreta sérios 

riscos, no entanto. Sessenta 

e dois dos 650 pacientes de 

cirurgia para perda de peso 
no grupo de estudo desen- 

volveram complicações gra- 

ves após a operação, e qua- 
tro deles morreram dentro 
de um ano após o procedi- 
mento. 

Uma dastécnicas mais co- 

mumente realizadas na ci- 
rurpia bariátrica é denomi- 

nada gastrectomia vertical 
(redução do estômago). 
Mas amaisutilizadoéacha- 
mado cirurgia de bypass 

gástrico em Y-de-Roux 
(uma grande parte do estó- 
mago é retirada e, depois, a 

porção restante é ligada ao 
início do intestino). 

MUDANÇA DE HÁBITOS 
Mais de 40% dos adultos 

americanos lutam contra a 

obesidade. Cerca de 75% 

tém doença hepática gordu- 

rosa não alcoólica, que cos- 
tuma ser uma condição si- 
lenciosa, sem sintomas 

muito claros. Mas um em 

cada quatro ou cinco desen- 
volverã uma forma agressi- 
va da doença chamada este- 

atose hepática não alcoóli- 
ca, ou NASH, que causa fi- 
brose do figado, podendo le- 
var ao transplante do órgão. 

Não existem medicamen- 
tos ou terapias aprovadas 
disponíveis para a doença 

hepática gordurosa não-al- 
coólica. Os médicos geral- 
mente aconselhamos paci- 
entes a perder peso e mudar 
para uma dieta mais saudá- 
vel em um esforço para re- 
duzir a gordura, inflamação 
e fibrose no fígado, um ór- 
gão vital ue transforma ali- 
mentos e bebidas em nutri- 
entese filtra substâncias no- 
civas do sangue. 
Pacientes obesos que se 

submetem à cirurgia bariá- 
trica geralmente perdem 

até 25% do peso corporal, 
muito mais do que pacien- 
tes que fazem dieta para per- 
der peso. Após a cirurgia, 
eles também passam a pre- 
cisar de menos medicações 
para manter doenças como 

diabetes tipo 2, pressão alta 
e colesterol sob controle. 
O novo estudo é impor- 

tante, mas não é definitivo. 

Foi um estudo observacio- 
nal retrospectivo que com- 
parou os resultados a longo 

prazo de 650 pacientes de 
cirurgia bariátrica com 508 
pacientes semelhantes que 
não foram submetidos à ci- 

rurgia, Como tal, não foium 
ensaio clínico randomiza- 
de, do tipo considerado o 

ouro em medicina, que dis- 
tribui aleatoriamente paci- 
entes com características 

semelhantes a um braço de 

intervenção ou um placebo. 
Vários dos 16 autores doar: 

tigo são consultores ou rece- 
beram financiamentos de 

empresas que fabricam dis- 
positivos usados em cirurgi- 
as para perda de peso. Amini- 

ane Nissen recebem financi- 

amento da Medtronic, a mai- 
or empresa de dispositivos 

médicos do mundo, e Nissen 

RIO DE JANEIRO (RJ) SÃOPAULO (SP) BELO HORIZONTE (MG) 
Reforço para Trabalhadores da saúde, da educa- Reforço para idosos com CURITIBA (PR) 
mulheres de çãocom 40a59amos, imunossupri-  B4e85anos Reposcagem 
60 anos midos e idosos com 60 anos ou mais BRASÍLIA 

QUINTA — Reforço para QUINTA — Retorço para idosos FORTALEZA(CO 
homens de 60 anos comB? eBdanos DPepescapgem a 

também recebe financia- 
mento da Ethicon, um fabri- 

cante de dispositivos médi- 
cos e instrumentos cirúregi- 

cos. Eles não siena: À 
nanciamento externo pura 

esse estudo, no entanto. 

Lima preocupação em es- 
tudos COMO EsSSes É que Ds 

pacientes que optam pela 

cirurgia para perda de peso 
podem ser inerentemente 
diferentes dos que não op- 

tam, Eles podem estar mais 
motivados e têm cobertura 
de saúde ou meios para pa- 

gar os procedimentos. 
Neste caso, no entanto, 

disse Nissen, o beneficio foi 
tão impressionante que 

“mesmo se estiver errado 

em relação a porcentagens, 
ainda significa que o risco é 

drasticamente reduzido”. 

MULHERES SÃO 60% 
O estudo analisou os casos 

da Clínica Cleveland de 

1.158 pacientes obesos que 
apresentaram biópsias de fi- 
gado de 2004 a 2016 indis- 

tintamente se tinham doen- 
ça hepática gordurosa não 
alcoólica avançada com fi- 

brose. As mulheres repre- 
sentam mais de 60% dos pa- 
cientes; a idade média era 
de pouco menos de 50 anos; 

eoindicedemassa corporal 
mediana foi de 44,0 que é 
considerado perigosamen- 

teacima do peso. 
às doenças cardíacas tam- 

bém foram reduzidas após a. ci- 
rurgia para perda de pesa, co- 

moestudos anteriores mostra- 

ram: cerca de 8,5% dos que fi- 
zeram a cirurgia bariátrica ti- 
veram um evento cardiaco, 

em comparação com 15,7% 
dos que não fizeram a cirurgia, 
— À doença hepática gor- 

durosa é realmente uma do- 

ença muito importante e a 
maioriados americanos não 
sabe nada sobre ela, disse 

Nissen. — Já se tornóu uma 
causa mais comum de insu- 
ficiência hepática do que o 

álcool. E com a epidemia de 
obesidade, esta doença está 
realmente aumentando em 

um ritmo assustador. 

OUTRAS CIDADES MAIS DETALHES 
DAVACINAÇÃO 

elpráio 
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o ccalandário 

de algumas cidades 
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DEMANDA EM ALTA 

EFEITOS DO CORONAVÍRUS 

O Câmara aprova subsídio para o BRT 
Nas Imvestimento da prefeitura ra operação do sistema pode chegara R$ 200 milhões por ano 

Prefeitura do Rio criará ambulatório para 
cuidar de pacientes com sequelas da Covid-19 

RODRIGO DE SOLIZA 
podeigo sara É ogia com ar 

and Travassos recebeu al- 
tado Hospital Ronaldo Ga- 

zolia, em Acari, na Zona Norte 

do Ria, nodia E destemês, cin- 
co meses após ser internado 
com um quadro grave de Co- 
vid-19, Com 33 anos e sem co- 
morbidades, o corretor de 
imóveis passou, depois de se 
contaminar, por duas intuba- 
Des, duas paradas cardiacas, 
ia e ea hemodi- 
álisee duas microcirurgias. Te- 

ve de permanecer no hospital 
mesmo após se curar da infec- 
ção: 0 longo periodo de baspi- 
talização ficou marcado em 
sua pele com uma grande Je- 
são no cóccix, comum em 
quem fica acamado por muito 
tempo, que lhe impedia de an- 
sas Duranteum mése 20 dias, 
paciente u por um pro 

CESSO ai restilitadie ie de: qa 
volveu a maior parte 
funções motoras —a recupe- 
ração total ainda vem sendo 

recobrada pouco à pouco. 
— Assim que a infecção foi 

embora, eu não conseguia 

andar. Hoje re rei 80% 
da minha Eanscidade de ca- 
minhar. Durante o trata- 
mento, minha ferida recebeu 

os cuidados necessários, to- 

mei medicamentos caros, ti- 
ve assistência psicológica. 
Foram dias dificeis, mas os 

profissionais que cuidaram 
de mim tornaram essetempo 
mais fácil — conta. 
Travassos foi uma das 

1,036 pessoas que já passa- 
ram pela ala de internação 
pós-Covid do Ronaldo Ga- 

zolla, criada em junho. De- 
dicado a pacientes do pró- 
rio hospital, q setor rece- 

IE pessoas que manifesta- 
ram sequelas graves da do- 
ença —o que caracteriza a 

, 
f 

EU 

Novo foco. Funcionária do Ronaido Gazolla arruma elto que antes era para níectados com o coronavirus: solicitações de consultas pós-Covid quase triplcaram 

chamada Sindrome Pós- 
Covid ou Covid longa. As 
complicações, segundo es- 
tudos, podem durar até três 
meses e resultar em proble- 
mas respiratórios. cogniti- 
vos, neurológicos e men- 
tais, entre outras manifesta- 

ções que exigem cuidado. 

MAIS PEDIDOS DE CONSULTAS 
As consequências da Co- 
vid-19 se mostranmum proble- 
ma emergente de Saúde Pú- 
blica. No município do Rio, 

entre janeiro e outubro, o tu 
mero mensal de solicitações 
por uma consulta de pneu- 
mologia motivadas por qua- 

drasde pós-Covidsaltaram de 
91 para 263, apontam dados 
do Sistema de Regulação da 
prefeitura (Sisreg). O núme- 
ro foi ainda maior em setem- 
bro: 397. Nesse mesmo perio- 

do, o tempo médio de espera 

para o procedimento subiu de 
55 para 93 dias. 
No Ronaldo Gazolla, o má- 

mero de pacientes que neces- 
sitaram de tratamento repre- 
senta pouco mais de 10% dos 
9.777 casas notificados pelo 
hospital durante a pandemia, 

ndo à Secretaria munici- 
pal de Saúde (SMS). A por- 
centagem corresponde às es- 
timativas da prefeitura para a 
quantidade de pessoas que 
vão precisar de tratamento 
para para problemas decor- 
rentes da doença este ano — 
mais de 27 mil, considerando 
o número total de infecções 
ocorridas em 2021. 
Para desfazer o gargalo no 

Sisreg, si empreitada que 
envolve diversas especialida- 
des médicas e procedimen- 
tos, a prefeitura resolveu 

montar no Ronaldo Gazolla o 
Centro de Reabilitação Pás- 
Covid, uma seção de assistên- 
cia ambulatorial voltada para 

entes com complicações 
igadas à doença, inclusive 
aqueles com passagem por 
outros hospitais. A previsão é 
que a nova ala seja inaugurada 
em dezembro, O hospital não 
tem desde anteontem inter- 
nados com Covid19, 

— ldentificamos a neces- 
sidade de criar esseambula- 
tórioporquea demanda está 
muito alta — explica o se- 
cretário municipal de Saú- 
de, Daniel Soranz. — Imagi- 
namos que pelo menos 10% 
das pessoas que tiveram Co- 
vid vão precisar de algum 
acompanhamento posteri- 

or. Mas esse número pode 
ser maior. Entre as sequelas 
mais comuns estão q com- 

prometimento da função 
pulmonar e dificuldades 
motoras, além de insufici- 
ências renale hepática. 
Pesquisadora da Escola Na- 

cional de Saúde Pública da F- 
ocruz Sérgio Arguca ( Ensp-F- 
ocruzZ), areth Portela, 

que acompanha o assunto de 
perto há meses, é taxativa: 0 
número de solicitações no Sis- 
reg é apetias uma amostra do 
problema que emerge no hori- 
zonte dos gestores. 

— Isso é só a ponta do ice- 
berg. Esse número se refere a 
um grupo que chegou a mani- festar sintomas graves de Co 
vid, mas teve condições de se 
mobilizar para buscar o aten- 
dimento. Hátambém aqueles 
que não passaram pelos hos- 
pitais, que são mais dificeis de 
identificar — pontus. — 
vezes, a pessoa não sabe nem 

Idade média de internados caiu após vacina em idosos 
Levantamento feito por professor da Universidade Federal de São Carlos mostra que 3º dose reduziu a hospitalização dos mais velhos 

FELIPE GRINAERO 
“epa pires giiolagista cos be 

Apos poucos dias de terminar 
a aplicação do re iRiRço 

em todos os idosos, a cidade 

do Rio já sente na ponta os 
beneficios da terceira dose 
da vacina contra a Covid-l9. 

Umlevantamento realizado 
pelo estatístico Rafael Tz- 
bicki, professor da Univer- 

sidade Federal de São Car- 
las, em São Paulo, a pedido 
do GLOBO, com dados da 

capital fluminense, mostra 

que, nas últimas semanas, à 
idade média dos internados 
caiu de 69 para 59 anos, in- 

Huência da injeção extra. 
O estudo feito pelo mate- 

mático usou dados de hospi- 
talizações divulgados sema- 

nalmente pelo Ministério 
da Saúde na plataforma 
Opendatas us, que reúne as 

O IMPACTO DA IMUNIZAÇÃO 

Idade média de novas internações diminui conforme avança a cobertura entre os mais velhos 

Proporção de novas internações por Covid-19 
(SRAG) por faixa etária (média móve') 

Valores em = Idade manos que 25 = [dade maior ou igual a 35 

informações de pacientes 

com Sindrome Respiratória 

Aguda Grave. Para realizar a 
projeção, Izbicki fez um re- 
COrLe que Se CONCE ntra nas 

pessoas com mais de 75 
anos, O grupo que já esta há 
mais de um mês recebendo 
a dose de reforço. A terceira 

dose contra a Covid-19 co- 
meçou a ser aplicada nos 
idosos da capital em 13 de 

setembro, com todos aque- 
les que tinham 95 anos ou 

mais. O calendário foi avan- 
cando de forma escalónada 
até os bO anos, O grupo pre- 

visto para tada esta semana. 

EM JUNHO, MAIS JOVENS 
Do início da pandemia até o 

começo davacinação, em ja- 
neiro de 2021, a idade mê- 
dia dos internados por coro- 

Idade média de novos internados 

com Covid-19 (SRAG) (média móve ) 

INÍCIO DA 
o VACINAÇÃO 

INÍCIO 
8, DA DOSE 

ARACIONAL 

—— Da 

ca 54 

“MA JUL SEI 
———— Mao 

Fonte, Opendatasus 

navirus na capital variava 
entre 60 e 65 anos. Após o 

início da imunização, o in- 
dice foi caindo gradualmen- 
te, chegandoao menor pata- 

mar em junho: 54 anos. Foi 
neste mês, inclusive, que 
aumentou a percepção dos 
médicos da linha de frente 
de que havia mudado o per- 
fil dos internados: os mais 
jovens passaram SOU par Us 

NOV JAN MAR MA JU 
a pe 

E abosação: Ralaa! irbech 

SET NOV 

Editoria de Árie 

leitos onde antes pratica- 

mente só se viam idosos. 

Nos meses seguintes, 
heouvea interseção tempo- 
raldedois fatores que leva- 

ram a idade média dos ln- 
ternados voltar a subir. O 
primeiro foi o avanço da 
cobertura vacinal entre às 

mais jovens, que terminou 
de imunizar em agosto to- 
dos acima de 18 anos, Jun- 

identificar que o seu sintoma 
se relaciona com a Covid. E, 

mesmo que Identifique, nem 
sempre ela procura ajuda. 
A especialista também res- 

salta que o número de afeta- 
dos pela Covid longa pode ser 
maior do que as projeções da 
prefeitura. A partir deestudos 
disponíveis, ela concluiu que 
há a prevalência de pelo me- 
nos um sintoma pós-Covid 
em 45,9% dos pacientes pas- 
sados 90 dias ou mais dos pri 
meiros sintomas. 

'CROSSFIT DO PÓS-COVID' 
Primeira unidade de referên- 
cia no tratamento das seque- 
las causadas pelo coronavirus 
no estado, o Ambulatório 
Multidisciplinar Pós-Covid 
do Hospital Universitário Pe- 

dro Ernesto, da Uerj, fez 
15.644 atendimentos desde 
sua inauguração, em maio, 

atéo fim deoutubro, Um mes- 
mo paciente pode ter passado 
por diferentes sessões, indivi- 
duais ou em grupo. 

Um dos usuários do serviço 
foi Gabriel Queiroz, de 32 
anos, que ficou 44 dias inter- 
nado no Hospital Zilda Arms, 
em Volta Redonda, dos quais 
25 no Centro de Terapia Inten- 
aiva (CTI). Em seu periodo de 
infecção — quando, segundo 
conta, viu de cinco a dez paci- 
entes morrerem pela doença 
todos os dias —, o 
teve 95% do pulmão compro- 
metido. Mm depois de cura- 
do, ele ainda enfrentava difi- 

culdades para respirar. 
—"Tive que passar por miui- 

tas sessões de fisinterapia res- 
piratória, quase um crossfit 

do pás-Covid. Também tive 
muito suporte para superar 
efeitos emocionais, como à 

ansiedade. Não fosse pelo tra- 
tamento que recebi, não sei se 
estaria aqui —afirma. 

to disso, o início do segun- 

do semestre foi o momen- 
to em que pesquisadores 
começaram a perceber 
ue Os idosos estavam per- 

dendo a proteção e, por is- 
so, passaram a recomen- 
dar uma dose de reforço. 

Em meados de setembro, 

ainda sem a aplicação de 
reforço, a proporção de 
idosos internados acimade 

7Sanostfoiamalor detodaa 

pandemia: 41% dos hospi- 
talizados perte pla tamaesta 

taixa etária. Com o avanço 
da terceira injeção, o pano- 
rama mudou: nas últimas 
semanas, o percentual já 

estava em 30%. 

— À idade média dos in- 
ternados por casos graves de 

Covid (SRAG) está consis- 
tentemente caindo nas últi- 

mas semanas. Antes, atin- 
giu o pico máximo de 69 

anos em setembro, maior 
que antes da vacinação. O 
percentual de idosos maio- 
res de 75 anos entre os paci- 

entes internados também 
vem — consistentemente 
caindo — analisa Izbicki, 
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À cara do Enem 

“O Enem começa a ter a cara do 
governo”, declara exultoso 
Bolsonaro. Ou seja, quando for 

mencionado Carlos Alberto 
Brilhante Ustra, deverá dizer-se 
que realmente foi um brilhante 
patriota e que mereceu os elogios 

e homenagens que lhe foram 
úferecidos por Bolsonaro e não 
que foi um sádico torturador a 

serviço da ditadura, que nunca fon 
punido pela Justiça basileira, 
apesar de ser a tortura um crime 

imprescritivel. Teremos um Enem 
com a cara de Bolsonaro e não da 
Educação. 
FRU DOR MEDERROS 

RIO 

"O Enem começa a ter a cara do 
governo” Os miolos toscos de 
Bolsonaro não distinguem 

governo, temporário, de Estado, 
permanente — essência 

republicana da democracia. No 
anedotário popular, existe 
aquele lipo que se considera 

Napoleão Bonaparte. 

JORGE BRITO 
RO 

Quando soube que Bolsonaro 
interferiu na prova do Enem, 

tenda ele mesmo declarado que 

0 Enem vai ficar com a cara deste 
governo, fiquei assustada. Sua 
ignorância é do tipo arrogante. 
Não tem a menor autocrítica. 

Não sabe que não sabe, Pensa 
que sabe. É assustador. 

MARIÚZA PERALVA 
NITERÓL EU 

Quando Bolsonaro diz que a 

debandada dos servidores do 
Inêp vai finalmente deixar à 

Enem com a cara do atual 

governo, eu pergunto: que cara 
é essa? Talvez seja ado MEC 

comandado por Milton Ribeiro, 
que tem nos proporcionado 

Anova versão do app 

oferece funções que 

tacilitam a navegação, 
além de unir todo 

a conteúdo on-line 

e impresso. Baixe 
agora ou atualize 

o aplicativo disponivel 

na Apple Store e no 
Google Play 

Menu de 
navegação 

pérolas como estas: 

universidade deveria ser para 

poucos; diploma universitário 

não adianta, porque não há 
emprego; crianças com 
deficiências atrapalham o 

aprendizado dos demais. 

Com certeza, sé o MEC fosse 

comandado por Paulo Renato 
Souza ou Cristovam Buarque 

ou Renato Janine Ribeiro ou 

José Goldemberg, entre outros, 
a caraseria bem melhor. 

PAULO FERREIRA CARVALHO 

am 

Aulas no Pedro |l 

Inadrmissivel a postura do 

Conselho Superior do Colégio 
Pedro ll, presidido pelo reitor 
Oscar Halac, em oferecer uma 
hora e meia de aula quirzenal 

para 20% dos alunos a partir do 
dia 22 de novembro, 
contrariando tutela de urgência 

da Justiça Federal que 
determinava a retomada das 
aulas presenciais. Pura 
enganação visando ludibriar não 

só o Cesembargador Marcelo 
Pereira da Silva como pais e 

alunos, que ainda tinham 

esperança de um retorno gradual 

este ano. Tamanho descaso com 
o ensino público, que sá aumenta 
a evasão escolar, à desequilibrio 

emocional dos alunos e o 
disparate no desempenho se 
comparado ao do setor privado. 

Aliás, alunos de muitas escolas 
particulares já estarão em férias 

no dia 22 de novembro. Enquanto 
isso, 0 estudante do CPII não tem 
nem previsão de um calendário 
para 2022 Há de se respeitar a 
autonomia federal conquistada, 

mas há de se refletir sobre o prau 
de responsabilidade para exercer 

essa autonomia Não há como 
manter uma gestão que não 

preza pelo ensino, afinal essa 
deveria ser a função básica de 
uma instituição escolar, 
DAMCNLIA LIMA 

RI 

Brizola e Darcy 

Quando assunto é educação, 
lembro logo de vocês dois, Brizola 
e Darcy. A educação no tempo de 

vocês tinha um olhar voltado para 

o amanhã. Os alunos aprendiam, 

além das matérias básicas, novas 
lições de cidadania. Os Cieps 
construídos, funcionando a todo 

vapor. Indeperdentemente de 
idade, os estudantes começavam 

aconhecer o mundo que os 

cercava Infelizmente vocês se 
foram, deixando-nos órfãos já há 

bastante tempo. O que se tem 

hoje, O que se consegue 
deslumbrar é uma educação sem 
valor nenhum, o projeto dos 

Cieps no lixa, poucos 
investimentos. Parece que a 

educação tornôu-se uma doença 
séria, um mal grave, “uma 
pessoa” não grata na cabeça de 

tantos políticos brasileiros. Um 
pais sem educação é um poço 
sem fundo, é um caminho sem 

volta, é um presente sem futuro, é 

uma história sem ponto final, é 
um sonho que virou pesadelo. 
DAYSE MARA 
RO 

Golpe eleitoral 

É triste contintiar assistindo às 
lamentáveis declarações deste 

desaustado Jair Bolsonaro. Nesta 

sua viagem pelos Emirados 

Árabes, mais para corvescote, no 
qual segue desmoralizando a 
imagem do Brasil em Dubai, o 
presidente, cínico, afirma que, se 

a PEC dos Precatórios for 
aprovada também no Senado, 
promete reajustar o salário de 
todos os servidores públicos 

federais. Uma farra e afronta ao 
equilibrio fiscal! Qu seja, esse 
indigerível calote nos credores 
dos precatórios servirá para a 

farsa de Bolsonaro de que à 
objetivo único seria para dar um 
reajuste, elevando para R$ 400 
por mês, aos beneficiários do 

| Comonavegar 

Atela inicial 

destaca 

ocontendo 

om-lineque pode 

ser atualizado seções preferidas 

Em Biblioteca. Anclicar 
asmatérias | no simbolo, 

salvas do oleltor pode 

aplicativo ficam salvar uma matéria 

guardadas para leitura posterior 

EmBanca, Otimede 
olestor pode colunistas 

baixar aedição doGLOBO 

impressaem duas esta reunido emum 

versões; jornal e texto Umico lugar nóapp 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
Clube | 
O GLOB 

Peça sobre 
racimo no 'Dia 
da Consciência' 

desconto 

mm Sado, quando  nmaGlória apresentãao 

Negra, o Teatro Prudential, 

LOTERIAS LOTORÁCA (concurso2.373):2.3.4.5 

Malcom Xe Martin 

CONSULTE CONDSÇÕES DADFERTA 

NOSTE CUBEDGLOEO COM BA 

Luther King Jr. com 
celebramos a Conscência espetaculo OEnconto- 5086 OFF paraassinante 

eum acompanhante. 

Sabores 

do aiitior 

eganhe 

— 3 COM pra-de Lima 

pizzana Brãz Pizzaria, no 

Jardim Botânico, assi 

nóvo programa social, o Auxílio 

Brasil, que substitui o Bolsa 

Família. Na realidade é um golpe 
eleitoral. num clima de orgia com 
os recursos dos contribuintes... 
Ou seja, Jair Bolsonaro não pensa 
no Brasil... 
PAULO PANOSSIAN 
SAO CARLOS, SP 

Diálogo fino 

“Você pode ser presidente da 

República, mas quem manda no 
PL sou eu" teria dito Costa 
Neto. Bolsonaro, então. teria 
mandado o futuro, apora ex, 
aliado para “aquele lugar” O 
cacique do PL revidou no 
mesmo tom. Costa Neto esteve 

no centro do escândalo do 
mensalão e, mesmo preso, 
continuou a mandar no partido 

de dentro da cadeia. Bolsonaro, 
porem, nunca teve força 

política, destacando-se, quando 
deputado do babes clero, tão 

somente por falcatruas e 

baixarias proferidas em 
entrevistas e contendas com 

colegas parlamentares. Os 
insultos trocados entre oºdono” 
do PL e o desqualificado 

presidente do Brasil não 
surpreendem os que 

acompanham suas trajetórias 
(como dizia Clodovil 

Hernandes, “boi preto conhece 
boi preto” ). mas ratificam o 
baixo nivel civilizatório da 

política nactonal. 

VLADIMIR MOREVRA DUARTE 

MIGUEL PEREIRA RJ 

Novo ralo 

Nossos políticos são pródigos em 
criar tributos 05 mais vanados 
possiveis para extorquir os 
contribuintes já Lão penalizados, 
que contam com pouquissime 

retorno do Estado em troca 
Esta agora de criar mais um, 

para aluguel de temporada e ida 

ao exterior, será mais um ralo 

a A RR ST] 

fi ll O ms o 

nante ganha um 

Pão de calabresa ou 

um Tiramisu Acterta 
não inclui pedidos via 

delivery Com mais 

de 20 anos de história, 

acasa já ganhouo 
titulo de 10º Melhor 
Pizzariado mundo, 

concedido pelos jar- 

nais The Guardian' 

e Corriere della Sera) 

Publicado a partir 
das Eh, de segundaa 

sexta, comanálises e 

informações sobre o 

principaltemadodia 

Como ouvir 
Está disponível 

no site do GLOBO 

enas plataformas 
de podcast 
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ACERVO - 

Ó O "Major Galopante' do futebol Leitores 
Names  Hãl&anos marriao húngaro Ferenc Puskas um dos ma ores craques da Histúria 

para 0 desperdício do nossa 

dinheiro e corrupção, nada 

mais do que isso. Vejam 

quantos fundos foram criados 
para as mais diversas 
finalidades e não atendem em 

nada a população em geral, 
JOSÉCARLOS LUZ BERNARDO 

ro 

Lula aplaudido 
O fato do ex-presidente Lula ter 
sido aplaudido de pé pelo 
Parlamento Europeu após um 
discurso agudo e combvente 

sobre as desigualdades 
planetárias não mereceu 
sequer uma linha de registro 

neste jornal. 
ROBERTO AINBINDER 
RO 

Máscara nas alturas 

Em recente viagem aérea, 
constate; que alguns passageiros 
usavam as mascaras de forma 
indevida (nariz pra fora, no 

queixo, etc. ), E as aeromoças 

faziam a observação e pediam a 
utilização correta (muitas vezes 
sem sucesso). Acho que as 
companhias aéreas deveriam pôr 

câmeras internas e registrar 
esses fatos para posterior 

aplicação de multas. Quando 0 

bolso doi. a consciência acorda. 
ROBERTOSOLAMNO 

[o 

Enorme tripa 

OQ mais correto é dizer que o 

fundo Mubadala, novo 
controlador do metrô carioca, 

assumi o controle da “linha” do 

metro. Graças a decisões mais 
que equivocadas, transformou-se 
osistema, que deveria ter linhas 

independentes, em uma enorme 
tripa, onde os trens de uma linha 
entram por dentro dos trilhos das 

outras causando aquilo de que 

LFL 
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a, 
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todos os usuários reclámam: 

e. principalmente, lragilidade do 

sistema, penalizando 0 pobre do 

passageiro, que é depenado duas 
vezes, no bolso e na qualidade do 

serviço. Pelas palavras do novo 
controlador. qualquer melhoria 

dosistema será para o usuário 
literalmente um conto das “Mil 

eumanoites” ecertamente 

sem a possibilidade de um 
gênio da lâmpada. 

ANDRE DECOUET DE AMORIM COSTA 
ED 

Ah, Copacabana 

A última coluna de Joaquim 

Ferreira das Santos (Onde 

andara Angel, stripper de 

Copacabana?” 15 de novembro) é 
altamente poética, traz 
lembranças incríveis a todos que 

viveram em Copacabana. Tenho 
que Copa é o hairro mais 
cosmopokta do Brasil. Corno sou 
velho, lembro-me de entrevista de 
Norma Bengell e de sua resposta 
quando lhe perguntaram do que 

tinha saudade, e ela disse: 
Copacahana, Vivi meu periodo de 
faculdade de Medicina morando 
em frente ao Teatro Copacabana 

e por isso, tenho grandes 

histórias que fazem meu 
patrimônio pessoal. 

SERGIO KEHDY 
BELO OR ZONTE. MG 

Imortalidade 

Não consipo entender por que o 

nosso grande posta Mário 
Quintana não entrou para a ABL 
nas três vezes que o seu nome foi 

apresentado. Meu estupor 

aumenta ainda mais quando vejo 
a relação dos aluals e 05 dos que 
passaram por aquela academia. 
Mário Quintana, você não vestiu 

aquele fardão, mas suja glória 
será eterma!! 

FLÁVIO COLT EDO 

Ro 

HÁ 50 ANOS 
Brasil fecha olhos à ação de Portugal na África 

Gil O lh Í E 
esuno mó de Portugal LS 

“Ds problemas de Angola e Moçambique 

constituem assunto de interesse exclusivo e 

soberano de Portugal” disse ontemem Brasilião 

chanceler Gibson Barboza, esclarecendo que na 
Guiana manifestou “o desejo do governo 

brasileiro de que Portugal encontre, com paz e 

harmonia, uma solução para a questão”, Em 
Lisbaa, o primeiro-ministro português, Marcelo 

Caetano, enviou à Assembleia Nacional pedido de 
suspensão das garantias individuais, para 

combater a subversão terrorista. 

-=3.19.20. 
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afeta parques 
da Zona Norte 
à Zona Sul 
Do Jardim de Alah, na divisa entre Leblon 
e Ipanema, ao Recanto do Trovador, em 
Vila Isabel, áreas de lazer pedem atenção 

GIOVANNI MOURÃO, LUDMILLA DE 
LIMA E MÁRCIA FOLETTO 
à eia “rim 

ombado pelo Instituto 
| do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (lp- 
han). 0 Jardim de Alah divi- 

em duas praças: a Almirante 
Saldanha da Gama, que com- 

preende as duas áreas verdes 
mais próximas à praia; e a 
Praça Grécia, que vai da esta- 
ção de metrô até a ÃO 

redor da Almirante Saldanha 

seje E] = TES Esposa ERES 

CLUIMATENEAO 

“Ei 

E Na EE 
Miiideno: Ciclovia interditada grades em petição de bia no Jardim de Alah: a guns dos área que se espalham por outras áreas de lazer da cidade 

de dois dos bairros mais da Gama, partedas grades iria refazer a rampa para Cruzada São Sebastião, as — E a Quem vai bater bolano 
ricosdacidade: Ipanemae nao existe mais. E fácil aces- garantiro acesso de pessoas  pradesbrancas que protegi estação”. Sobre os problemas Parque dos Patins, na Lagoa, 

Leblon. Sonia dali, sarolocalde qualquer parte,  demaisidadeecadeirantes. canal ram Es na iluminação, de acordo também encontra campos 
o Recanto do Trovador, em — exceto para cadeirantes, car- A advogada Andrea Falcão, todas. Noladode Ipanema, a  comaRioluz aregiãoéalvo | carecasegrades de proteção 
Vila Isabel, abrigou pri- rinhos de bebê e pessoas com que também frequenta.o gradealtaeverdeque rodeia constantedefurtosevanda- — arrebentadas. Perto dali, 
meiro Jardim Zoológicodo mobilidade reduzida: aram- | Parcão, chama atenção parao — praçaestá enferrujada em lismo, mas terá suas luminá- faltam balanços e há brin- 

Rio. Da Zona Sul à Zona pa que dava acesso ao Farcão cenário desalentador da Pra- diferentes pontos. A Secreta- rias revitalizadasatéo fimde | quedos interditados no par- 
Norte, esses são dois dos (hagar usados porcachorrose  caGréciaedo outro extremo — riade Conservação diz que 2022. Em relação aosmora- — quinho. AComlurbpromete 
parques urbanos cariocas seus donos) da praça, feita do parque, à beira-mar, foram feitos reparos no portão dores de rua, a Secretaria uma vistoria nos dois espa- 
que não escapam das recla- com recursos dos próprios — Todo otrecho depoisdo cem partedas grades, bem municipal de Assistência ços na sexta-feira, 
mações de frequentadores. moradores, foi retirada em metrô foi tomado por mora como no guarda-corpa da Social diz atuar na área, ten- No Campinho, Zona Norte 
Amargemdocanalque setembro SegundoaSecre-  doresderua Asituaçãodesse  pontesobreocanal. Eafirma — dorealizado mais de 140 do Ria, o Parque Pinto Teles 

ligaa Lagoa à praia, o Jar- taria municipal de Conserva- lado pertoda praiatambémé que está em andamento a atendimentos em outubro. também merece nova visita 

dim de Alahexibe hátem- ção cequipamentofaifeito ruim: ailuminaçãoanoiteé manutenção das grades do da poder público. Revitaliza- 
pososmesmossinaisde sem autorização e fora dos precáriacháuma infestação Parção Oórgicestudaainda  NOVELHOZOOLÓGICO do por obras da Comlurb em 
abandona, Entre outros, ES rões, colocando em risco deratos —afirmoua morado instalarnovogradil deplásti- Outros parques da cidade fevereiro, é alvo de queixas 
grama alta, gradis quebra- quentadores. sado Leblon. co reforçado no quarmeiroda necessitam de mais cuida- registradas pela Associação 

dos enferrujadosoumes- | — Quem cuida do Jardim praia, já que as barrasdeferro dos, O Recanto do Trovador, Amigos da Pinto Teles, sobre 
mo ausentes, buracosna — deAlahsomosnósmora-  MATOALTO sofrem eteitos da maresia. em Vila Isabel, também é falta de luz, brinquedos dani- 
calçada e falta de acessibi- dores. Aquino Parcão, o Na Praça Grécia — que abriga A Comlurb informou queo — tombado: ali, em 1888, 0 ficados e árvores com risco de 

lidade. Moradoresderua mato está quase sempre aGerência Adjunta de Servi- Jardim de Alah conta com Barão de Drummond insta- queda AComlurb promete 
ocupam diferentes pontos altoefaltapodadeárvores  çosdaComlurb— ummata- — limpezadiáriaaos cuidados louo primeiro jardim zooló- voltar ao local hoje, enquanto 
ea iluminação precária — reclama Valéria Lopes, galchamaatençãodequem — dedoisgariseacapinaéreali- gicodo Rio. Hoje crianças aSecretaria municipal de 
espalha um climade inse-  passeadora de cachorros e passa. No entomo, a bura- zada quinzenalmente. Uma encontrambrinquedosque- Esportes informou que aguar- 

gurança, moradora daCruzadaSão — queiradas calçadasde pedras  equipedecombateavetores  brados, cagramasintética | daorçamento paraa reforma, 
Comumaextensãio de 700 Sebastião, no Leblon, —O portuguesas alugenta os pe- fotenviadaao local, queterá  docampo de futebol não no ano que vem, dos campos 

metros, o parque é dividido municipio nos disse que destres. No trecho próximo à “revisão periódica quinzenal existe mais. de grama sintética citados. 

Avisos Fúnebres 
e 

Religiosos 

Anuncie agora via 
Wihatsãpo ou Telegram 

S« 2534-4333 
da a &º eira, cas 9h as 18h 

Piartão adbadis “ comingo 

2534-5501 

DA - HORARIO - LOCAL: 

MARA DATEESÃO 
CANAL 
MBM - CTA + FO DE AMENO + NSPEIA M4t 5º IDA PAZ 

MARIA IVONE, GOMES 
Old PROFUNDO PEGAR MEGANE O (é) FALECIMENTO DE MORRA AMADA MRE, 
Mt E BISAVO MARIA IVONE GOMES OCDREDO 0 ÚLTIMA Do 11 

PRE = TEM = CAMPOS DDS DONTACAZES - CATEDRAL - PÇA SÃO GAgUMDOR. 
= UE = TM = BD DE JANEIRO - PARADA Mt DA TRA - FLA DESENDARGADOR JOSE 

SAMPA, 55. ML FA-BAREA -BAGEA DA TUCA - PELO FOUTLRE- 

Ed A, 

— oco |. O GLOBO 
PREÇOS PARA AVISOS RELIGIDSOS E FÚNEBRES 

z rh Side aros op tem 

H b 

EEfresea 333433333 

RS ADD 

RE LATA 
RS 2.340,00 
RS 2.808,00 
RE ITAL0O 
RS 4.680,00 
AS 5.552,00 
RE TABEDO 
AS 5.516,00 

AS 8.424,00 
Hã ada Do 

FE 1 d.040,00 

Para autos formatos comsutte: () (1) 2534-4339, de 2 atua cas si 
Agora timbém via WhrtaÃop ou Telegemm 

Plantão: 2534-5501 
Edbado: das 10 às 1Th ! Domingo o feriados: das 18 he 10h. 

SERGIO ANDRADE 
DE CARVALHO 

MISSA DE SÉTIMO DIA 

A Associação Comercial do Rio de Janeiro 

convida para a missa de sétimo dia de seu 

benemérito Sérgio Andrade de Carvalho. A missa 

será realizada HOJE, às 17h na Paróquia São 

José (Igreja de Vidro Lagoa) 



30 | 

O CONTRATO ATÉ MEADOS DE 2022 

Benfica nega saída de Jorge Jesus 
Apés rumoresde demissão. clube d 2 ser vilimade campáânha de desestab lização 

PARE 

HTEESAR 
APLNTE 
DOLAR 
PARE 
DGHDADE 

Navarro pega o bonde para os Estados Unidos 
Apesar das promessas do Botafogo e do destaque alcançado na Série B, atacante está de malas prontas para o 

Minnesota United. Situação sinaliza dificuldades que o alvinegro deverá ter para montar elenco para a Série À 

BERELENOS DA LS 
E net om lda dra fer! a 

s experiências ac umuila- 

das mostram para Na- 
varro que chances não de- 
vem ser desperdiçadas. Em 

2018, ele vivia situação 
complicada nas cateporias 
de base do Fluminense. A 

concorrência no ataque era 
dura, com Evanilson (atual- 

menteno Porto), João Pedro 

Choie no Watford) e Marcos 

Paulo (no Farmalicão. em- 

prestado pelo Atlético de 
Madrid). Um belo dia, sen- 

tou-secomotricolor, econ- 

cordaram que ele deveria 
deixar Xerém atrás de mais 

espaço para jogar. 
Três anos depois, a maré 

mudou, e o atacante se 
transformou no principal 

nome do Botafogo na cam- 

panha vitoriosa na Série B. 
Mas, apesar dos apelos da 

torcida e da diretoria alvine- 

gra, Navarro não deixarão 

bonde passar. Está com as 

malas prontas para se trans: 
ferir para o Minnesota Uni- 

ted, dos Estados Unidos. 
Natural de Cabo Frio-R], 

trocará o calor pelo verda- 

deiro inverno na cidade pró- 

xima à fronteira como Ca- 

nadá. Defenderá um time 

fundado em 2015 eque, des- 

de 2017, jogaa principal liga 
do pais. O salário oferecido 

pelo Botafogo para renovar 

— cerca de R$ 150 mil men- 

sais, bem acima do teto atu- 
al do futebol — e o plano de 

carreira — que incluia a dis- 

puta da Série A e a perspec- 
tiva de valorização para o 
mercado europeu — não ba- 

lançaram o garoto. 

Decisivo. 

Navarro 

parbicipou 

diretamente 

de 22 golsdo 

Botafopo na 

Série R 

Navarro, aos 21 anos e rumo 
aoquartoclube de sua carreira 

— entre o sub-I7 do Flumi- 

pense e o sub-20 do Botafogo. 

passou ainda pelas divisões in- 
feriores do Atlético-GO —, é 

vice-artilheiro da Sénie B, com 

14 gols, dois a menos que Edu 
e Léo Gamalho. Soma ainda 
oito assistências, três à menos 

que toa garçom do tor- 

beto, Elvis, do Goiás. 

Escaldado, adião a- 

núncio da sa- 

ida o quanto 
pode, afirma 
que sua pre- 

úcuipação é 

apenas dar 
ao Botafogo 

o título da 

série  B. 

Nas redes 

sociais, 

acaba re- 

velando mais sobresidoque 
nas entrevistas. Manifesta o 

carinho pelo alvinegro e, no 

começo da pandemia, com- 
partilhou postagem do you- 
tuber Felipe Neto pedindo a 

prisão do presidente Jair 

Bolsonaro (sem partido). 

Adecisãodedeixaro Bota- 
fogoapósa Série B fala sobre 

Navarro, sua história, etam- 

bém sobre as dificuldades 

que o clube deverá enfren- 

tar na montagem do elenco 

para a disputa da primeira 

divisão. Ainda com orça- 

mento bem curto e convi- 

vendo com problemas de sa- 

lários atrasados —tanto que 
os jogadores fizeram greve 
de entrevistas no fim de ou- 

tubro —. à alvinegro preci- 
sará de mais que o título da 
segundona para convencer 
o mercado de que mudou. 

VASCO 
Daniel 
aproveita 
vitrine 

O Vasco segue 

sem vencer nas rodadas 

finais. da Série Bdo 

Brasileiros apenas 
“cumpre tabeta” Mas 

aproveitou bem o empa- 

te do cruz-maiftino (2 à 
2Ycomo Vila Nova,na 

segunda-feira Emsua 

primeira partida como 

titular. ocentroavante 

Daniel Amorim, substi- 

tuto do suspenso Cana 

na ocasião, marcou um 

golaço e ganhou elogios 

dos torcedores nas 

pedido pela torcida em futuro delinido nas 

parte datempotada. 0 próximas semanas 
atacante de 32 anos Adiretoria trabalha 

esta emprestado aó para remontar à 

cruz-maitinopelo Tom:  departamentoea 

bense. que jogarã a comissão tecnica, O 

Sério E em 2022. No 

Vasco, ele atuou em 21 

partidas do nacional e 

marcou quatro vezes. O 

atacante é um dos atle- 

primeiro passo deve 

seraescolha de um 

executivo para assu- 

mir as funções que 

eram de Alexandre 

LIBERTADORES 

Final com 
100% do 
público 

— O) governo do 

Uruguai autorizou on= 

temqueo Estádio Cen- 

tenário receba 100% da 

capacidade de público 

dia 27 entre Palmeiras é 

Flamengo. Com isso. 

sobe para 60 mito nú- 

mero de torcedores que 

poderão assistir à parti- 

daem Montevidéu. À 
medida se estende às 

decisões da Sul-Amer: 

cana, entre Athietico e 

do.eda Libertadores 

Como a previsão anteri- 

orerade /5% das arqui- 

bancadas disponiveis, a 

expectativa Eque a 

Conmebol! libere, nos 
próximos dias, uma 

nora carga de Ingressos 

exclusiva para rubro- 

VITCE SEA Rot Tre açÃo rd, vo SAP] 

diretamente a cada 

clube Parair ao jogo 
que darão tricampe- 

onato continental 

DOS Carlbcas Ol 205 

paulistanos, sera 

necessário apresen: 

taro comprovante de 

um jogador do elenco redes sociais. Nome tas queesperam ter o Pássaro 

“O Gambito dos Alunos”: xadrez 
ganha destaque no Intercolegial 
No embalo da série, modalidade reúne o maior número de participantes 

O GLOES 

GIULIA COSTA 
fãs corta rpsteddobo cor br 

Â série "O G
ambito da Rai

- 
nha” jogou luz e desper- 

touo interesse pelo xadrez, 

um esporte nem sempre tão 

popular entre os jovens. O 

último fim de semana do ln- 

tercolegial toi dedicado aos 

reis, bispos e peões nos ta- 
buleiros do Santa Mênica 

Centro Educacional, que re- 

cebeu os duelos na unidade 

de Bento Ribeiro. 

Após ser disputado de tor- 

ma on-line no ano passado, 

em 202 Losenxadristas volta- 
ram às disputas olho no olho. 

Para isso, à protocolo sanitá- 

rodo Intercolegial 2021 ela- 

barado pelo Sirio-Libanés, 
foi adotado com ainda mais 

rigor, já que o xadrez é a mo- 

dalidade como maior núme- 

rode participantes. 
Mais de 150 testes de Co- 

vid-19 foram realizados em 

todos os envolvidos, que 

cumpriram distanciamento 
e usaram máscaras durante 
toda a competição, realiza- 

da pelo GLOBO em parceria 
com o Sesc RJ e que está em 

sua 39% edição. 

Osanfitriões levaram qua- 

tro das sois medalhas de cu- 

ro em jogo e, no total, subi. 

ram ao pódio sete vezes. O 

Santa Mônica foi campeão 
masculino na categoria 
sub-18 não federada e, com 

as meninas, levou amelhor 

na sub-15 não tederada, 
sub-lI8 mão federada e 

sub-18 livre. A escola inscri- 

ta pela unidade de Cascadu- 

PRAIA OU SERRA? 
NA DÚVIDA, PROGRAME OS 
DOIS. TEM SEMPRE UM HOTEL DO 

SESC PERFEITO PARA VOCÊ. 

ra ficou ainda em segundo 

lugar na sub-15 não federa- 
da feminina e na sub-18 li- 

vre masculina, fechando 

com o bronze na categoria 
sub-15 masculina. 

— É muito gratificante ver 

a dedicação deles, que con- 

quistaram a vitória com roul- 

to suor. Mesmo pa ssando pe- 

la pandemia, eles não para- 

ram de estudar —comemo- 
rou à técnica de xadrez do 

SMCE, Clécio Martins: 

As medalhas de ouro da 

instituição taram conquis- 

tadas por Lara Cristina Bar- 

ros, Maria Luisa Vieira, Fili- 

pe Silva e Milena Vale. A es- 

cola ainda ganhou duas pra- 
tas, com Murilo Faria e Ali 

ce dos Santos, e um bronze, 

com Barbara das Neves, 
Os primeiros lugares TIDE 

pódios das categorias res- 

tantes foram para a escola 

na final da Libertadores feminina, nodomingo. 

negros e alviverdes, vacinação integral 

Bragantino, nestesába-  ampliandode9.3/5para comdistânciade no 

1700 onúmero de minimo. 14 dias da 

entradas destinadas segunda dose. 

“TRI 

ad 

É campeão! Alunos e professores do Santa Mônica posam com as conquistas no xadrez no total, foram quatro ouros 

juan Antônio Samaranch 

(campeã na sub-15 não fe- 

derada masculina) eparão 
Elite (ouroó na sub-18 livre 

masculina). 

O dia também hot de cele- 

bração para a Escola Doutor 

Sócrates, de Guaratiba, que 

recebeu um ano depois seu 

troféu de campeão único do 
xadrez em 2020. O torneio 

não deixou o Intercolegial 

passar em branco na fase 

EEN A mv ri À ba 

mais crítica da pandemia, 

O Santa Mônica lidera a 

classificação geral, com 167 
pontos, 35 a mais que o Loi- 

de Martha. O Juan Antônio 

Samaranch vem logo atrás, 
com 119, O campeão oficial 

da competição deste ano se- 

ráconhecido em breve. 

Depoisde uma temporada 
de desafios, a edição está 

chegando ao fim. Nos dias 4 

e 5 de dezembro, serão dis- 

GaTTa ERR Aa) FINO 

Os Hotéis Sesc RJ estão abertos, com uma novidade: agóra você também 

pode aproveitar a Unidade de Cabo Fno, que acaba de ser inaugurada 

São 5 Unidades entre serra Ou praia. Escolha a sua e boa viagem 

Faça à Gua rosorva o mudo do APOS OM amu Mor 

benefício que sã os Hotéis Sesc têm e tarifas alnda mais baixas para comerciários 

segurança na prevenção da Covid-19 estão sendo ro itados 

ou polo telefono dÓZ 

putados os confrontos do 

vôlei de praia, a última das 

seis modalidades deste ano. 

Os jogos, marcados para o 
Sesc de Nova Iguaçu, serão 

divididos em duas categori- 

as: sub-lI8 não federada 

masculina e feminina. As 

escolas podem inscrever 

seus atletas até a próxima 
sexta, O congresso técnico 

da modalidade está marca- 

do para 24 de novembro. 



O GLOBO | quata-mis 1711202 

Clássico opõe 
postulantes a 
vaga no meio 
da seleção 
Flamengo enfrenta hoje o Corinthians, 
e Everton Ribeiro e Renato Augusto 
sonham com ida à Copa do Qatar 

EBUNO MARINE 
branameniihoBe virar! br 

TRE m faz parte do presente 
da seleção brasileira, O 

outro, do passado. Ambos 

alimentam o sonho de inte- 

grar a futura lista de 23 joga- 
dores que serão convocados 
para a Copa do Mundo do 

Qatar, daqui a umano. Ever- 
ton Ribeiro, do Flamengo, e 
Renato Augusto, do Corin- 

thians, têm trajetórias pare- 
cidas e duelam esta noite, às 
21h30, no Maracanã, por 

um lugar na lembrança de 

Tite quando a hora chegar. 
Entre os espaços abertos 

Do grupo comandado pelo 

treinador, o setor de criação 

é onde ambos transitam. 
Renato Augusto foi, até o 
Mundial da Rússia, a solu- 

ção encontrada para destra- 
var defesas. Everton Ribeiro 
ganhou sequência no time 

com essa responsabilidade. 

Hoje, Lucas Paquetá se fir- 
mou na função. Mas seu re- 
serva estã em aberto e, OM 

tem, ele foi suspenso após 
receber o terceiro amarelo, 
contra à Argentina. 

—— 

Flamengo Corinthians 
Diego Álves, Cóssio, Fagner, 
Matheuzinho, Gil, Jolo Victor 

Custo Horui- E Fábio Sártos: 

eus, Digite Lido e Cabral, Gdu ja- 

Filipe Luta; Arda, no, Renato 
Arciraas Pereira Augusto 

a Ererbon Ribeira: a Gubrló! 

Michas, Bruno Fermra, Róger 

Henrique e Guedes 

Esbigo, e Ja, 

Local: Maracanã Horário: 2!h20 Árbitro: 
Anderson Daranco (fa-AS) Tranemba- 

são: TrGloboe RádoCEN, 

Caça na Rádio PEA na 

Vo 1 É V ni 
nd Ecison Mauroe 

comentários de Eraido Lete, om 92,5 FU 

O clássico desta noite é o 

tipo de jogo que pode colo- 
cá-los mais ou menos perto 
da nova convocação, Ribei- 

to ficou fora dos últimos jo- 

gos das Eliminatórias por 
atuar no Brasile abriu espa- 

ço para Philippe Coutinho 

ser chamado novamente e 
entrar nessa briga, Renato 
ainda não teve esse sinal 

nn paer aj A, pl 

No radar. Everton Ribero ficou tora da última lista de Tite por atuar no Brasil 

mais claro de Tite. Mas com 
forte vínculo com o treina- 

dor —foram campeões jun- 
tas pelo Corinthians, antes 

de iniciarem a trajetória pe- 
la seleção —, deve ter a se- 
quência de hoas atuações 
pelo alvinegro reconhecida, 

mais cedo ou mais tarde. 

Desde que ela dure. 
Foi assim com o camisa 7 

do Flamengo. que levou 

quase dois anos em altissi- 
mo nivel no rubro-negro 
até ser lembrado pelo trei- 
nador. Renato Augusto 
não tem o mesmo tempo à 
disposição, O meia corre 
para conduzir o Corinthi- 

ans à fase de grupos da Li- 
bertadores neste Brasilei- 
ro—se vencer hoje, o time 

chepará ao quarto lugar. A 

competição internacio- 
nal, na temporada que 
vem, também pode ajudá- 

loneste sentido. 

Ribeiro não precisa es- 
perar tanto para fazer do 
torneio sul-americano 

um atestado de metreci- 

mento para estar na sele- 

ção. A decisão contra o 
Palmeiras, marcada parao 

próximo dia 27, em Mon- 
tevidéu, aproxima-se. Na 
capital uruguaia, enfren- 

tará Raphael Veiga, outro 

que pleiteia uma chance. 
A arrancada rumo ao titu- 
lo no Brasileiro, imprová- 

vela essa alturado campe- 
onato, seria outro trunto à 
favor do jogador do Fla- 
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SO 

pimica 

Carinho. Renato Augusto tem passado vitorioso e é aprec ado pelo técmco 

mengo. A diferença para o 

lider Atlético-MG é hoje 

de ingratos 11 pontos. 

RUBRO-NEGRO DESFALCADO 

Separados por apenas um 
ano de diferença, Everton 
Ribeiro, de 32 anos, possui 

autro fator que 0 aproxima 
de Renato Augusto, de 33, 
Se hoje são peças importan- 
tes de Flamengo e Corinthi- 

ans, no começo das carrei- 
ras, foram revelados justa- 
mente pelos times que esta 

noite tentarão derrotar. 
Do lada do Flamengo, as 

dificuldades causadas pelos 
desfalques continuam. O 

técnico Renato Gaúcho não 
deverá contar com Isla, que 
não retórnara a tempo de. 

Atlético-MG vence e aumenta vantagem na liderança 
Na briga para evitar nova queda à segunda divisão, Grêmio bate o Bragantino, mas segue na zona de rebaixamento do Brasileiro 

Atlético-MG ampliou a 
vantagem sobre o Fla- 

mengo, segundo colocado 
no Campeonato Brasileiro, 
para 11 pontos. O Galo via- 

sou a Curitiba e derrotou o 
Athletico-PR, na Arena da 
Baixada (La 0), ontem, com 
gol de Zaracho. Assim, che- 
goua7l pontoseaos99%ide 
chance de ser campeão, se- 
gundo a Bola de Cristal do 

CLOBO — ferramenta que 
calcula as probabilidades 
dos times na Série À. 

A partida, que contoucom 
apenas pouco mais de 6.800 
pessoas nas arquibancadas, 

BRASILEIRO 
33º RODADA 
CLASSIFICAÇÃO 

NH sEgga HERE 
E Pentes + oges 

foi repleta de desfalques. Os 
paranacinses não escalaram 

nenhum jogador titular. 
Eles foram poupados para a 
final da Sul-Americana, no 

sábado, contra o Braganti- 

no. O confronto, inclusive, 

foi antecipado para ajudar 
na preparação do Furação, 
Os mineiros não conta- 

ram com Arana, suspenso, é 
Nacho, que não viajou, Já 
Eduardo Vargas, Alonso, 

Franco e Savarino estão à 
disposição de suas seleções 
para as Eliminatórias. 
O Atlético-MG chegou ao 

gol da vitória aos 44 do pri- 
meiro tempo. Keno fez tabe- 
la com Hulk e, da linha de 

fundo, cruzou rasteiro para 

omeio da área, onde encon- 
trou Zaracho, que só tocou 

Marcão busca melhorar seus 

números à frente do Fluminense 
Técnico tenta crescer aproveitamento hoje, contra o Juventude, fora de casa 

GIULIA COSTA 
pia cos sqabesginde com br 

Fluminense encara o Ju- 
ventude hoje, em Caxias 

do Sul, com o técnico Mar- 
cão em busca de melhorar 

seu aproveitamento na co- 
oie da equipe, Ainda 
Com futuro incerto para | 

próxima temporada, a trei- 
nador fará sua 20º partida à 
frente do tricolor. 
Esta é a terceira vez que o 

ex-auxiliar assume efetiva- 

mente q com ando técnico 

daequipe. Na vitória sobre o 

O 
Juventude Fluminense 
Diugias, Paulo Marcos Folipe, 

Henrique, Vitor Calegari, Davicl 
Mendes, Ralaal Braz Mino e 
Forster a William Marlon; ie 
Makhetos; Dam linghan (An- 
han, Jadson, dré) Martine! 
Goithorme Pago. Jhon 
Castilho e Ning drimi, Cada 

ner;Capixaba Paulista e bom 
Rleardo Bucima. Kennedy. 

Local: Aliredo Jaconi Horária: 20h30 

Áriitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG) 
Trmmaméssão: Fremicto o Rádio lobo. 

Palmeiras, no domingo, ele 
garantiu que aatual sequên- 
cia fosse a mais longa de to- 

das. O aproveitamento, po- 
rém, é menor se comparado 
as outras duas. 

Em 2019, após a demissão 

de Oswaldo de Oliveira, 
Marcão tirou o Fluminense 
da briga contra o rebaixa- 

mento na reta final da tem- 

porada e conseguiu a classi- 
ficação para a Copa Sul- 
América na. O aproveita- 

mento foi de 51,8%, com se- 

te vitórias, sete empates e 
quatro derrotas em 18 jogos. 

irragular. Aproveitamento atua! de Marção é o plor entre seus brés frabalhos 

No ano seguinte, ele assu- 
miu após a saida de Odair 

Helimann e levou a equipe à 

Libertadores com 59,5% de 
aprovei tamento: setor triun- 

tos, quatro empates [a três 

derrotas em 14 partidas. 
Na temporada atual, Mar- 

cão retornou à equipe substi- 

tuindo o demitido Roger Ma- 
chado, ainda em agosto. No 

cargo, chegou a 16 jogos segul- 
dos sem perder e se tornou 0 
técnico do Fluminense invic- 
to por mais tempo em Campe- 

onatos Brasileiros, superando 
Muricy Ramalho em 2010. 
Mas, no geral, o treinador 

pois de defender a seleção 

do Chile nas Eliminatórias. 

Também não poderá escalar 
Rodrigo Caio, que sofreu 

uma lesão na partida contra 

o São Paulo. Matheuzinho e 
Gustavo Henrique deverão 
ser titulares no Maracanã. 

Já Arrascaeta seguirá tora 
do time, sendo preparado 
para a decisão contra o Pal- 
meiras. Assim, Michael, em 

grande fase, continuará ti- 
tular da equipe rubro-ne- 
pra, E oartilheiro isolado do 

Brasileiro, com 13 goals. 

Por conta da maratona de 
jogos, não está descartado 
que o técnico Renato Gaú- 

cho poupe algum titular 
com o intuito de diminuir o 
risco de novas lesões. 

para o fundo da rede. Os mi- 

neiros também tiveram um 
gol anulado pela VAR. 
Após a vitória, o Atlético- 

MG ficou ainda mais perto 

do titulo. Com apenas 32 jo- 
gos, o clube igualou a quan- 
tidade de pontos que o Fla- 

mengo conseguiu na edição 
passada do Brasileiro para 
GET campeão, Ja OS parana 

ensesestão no meio da tabe- 

la, em 1º, com 41 pontas, 
Emoutro jogoantecipado, 

oGrêmio recebeu o Bragan- 

tino, que também fará a fi- 
nal da Sul-Americana, e 
conseguiu um novo fólego 
na luta para escapar da se- 

gunda divisão. Os gaúchos 
venceram por 3a O (gols de 
Diego Souza, Lucas Silva e 

lhonata Robert), mas se- 

guem na zona de rebaixa- 
mento, com 32 pontos. 

faz um campeonato irregu- 

lar e acumula apenas 49,1% 
de aproveitamento, com oi- 
to vitórias, sete derrotas e 

quatro empates. O Flumi- 

nense tem ainda mais seis 

partidas até o fim do Brasi- 
eirão para melhorar seu 

rendimento e tentar a vaga 

na Libertadores de 2022. 

FROBLEMAS 

Para o confronto fora de ca- 

sa, válido pela 33º rodada, 
Marcão não contará com 

Samuel Xavier e Fred, que 

estão suspensos. John Ken- 
nedy, Abel Hernândez e Bo- 
badilla brigam porumavaga 

no ataque, enquanto Cale- 

gari deve assumir a lateral 
direita tricolor. 
Com 45 pontas, o Flumi- 

nense está em oitavo. O Ju- 

ventude, par sua vez, soma 
36 cocupa a 17º posição. 

» 
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Disputado. Fred domina a bola marcado por Messi e sob os 0 hares de Matheus Cunha. Cássco não teve pol, 
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ESPORTES 
esportegib Bagioba com br 

BATISMO PARA A 
NOVA ERAÇÃO 
ovens do Brasil brilham, e 

Argentina se garante na Copa 
ESRUILTE OO DAL ARO 
Brusa marinhoBerira inte 

TE teve sensibilidade para 
rejuvenêscer a seleção 

brasileira desde a Copa Amé- 

rica de 2019, um pouco por 
necessidade, pela queda de 
nivel de jogadores como Phi- 
lippe Coutinho e Firmino, 

um pouco pelo processo na- 
tural de ascensão dos mais 

novos. Faltavaaindaum teste 

de fogo para esses garotos, 
uma partida em condições 
realmente adversas que as 

Eliminatórias da América do 

Sul dificilmente oferecem 
atualmente: Ela aconteceu 

ontem. E os garotos foram 
aprovados no empate (Va U) 

coma Argentina. 

Os hermanos também po- 
dem celebrar. Coma comhbi- 

nação de resultados adver- 
sosdosrivais, garantiram-se 
no Mundial de 2022. 

O quarteto ofensivo, for- 

mado por Lucas Paquetá (24 
anos), Raphinha (24), Ma- 
theus Cunha (22) e Vini Jr. 

(21), teve de lidar com a 
pressão da torcida no caldei- 
rão do Estádio Bicentená- 

rio. em San Juan, e com a vi- 

olência dos marcadores ar- 
gentinos — ainda no pri- 
meiro tempo, Raphinha so- 

freu cotovelada do zagueiro 

Otamendi, solenemente ig- 
norada pelo VAR. Não joga- 

ram sobo guarda-chuva de 

Neymar, referência técnica 
do Brasil e que está habitua- 

do acentralizar as responsa- 
bilidades. Mesmo assim, fo- 

ram capazes de levar perigo 

aos bicampeões do mundo, 
em boa fase, sem perder 
uma partida desde meados 

da temporada 2019. 
Vini Jr. teve duas boas 

chances para marcar eacer- 
tou uma onhenta espetacu- 

lar em Romero, que na se- 
quência da jogada quase ter- 

minouem gol. Matheus Cu- 

nha ficou perto de fazer um 

golaço do meio de campo, 

aa perceber o goleiro Marti- 

nez adiantado. Lucas Pa- 

quetá toi quem ditou o rit- 
mo do ataque, distribuindo 

bem joga, cadenciando as 
ações quando preciso. 

Neste processo de renova- 

ção, é preciso saber o ponto 
certo para não avançar o si- 
nal. Tite alnda não sente 

tanta confiança nas opções 
mais jovens para as laterais: 

Emerson e Renan Lodi. 

Com isso, Danilo e Alex 
Sandro, ambos com 30 
anos, seguem como titula- 
res, avançam rumo à Copa 
do Qatar sem chegarem 
nem perto do oferecer alter- 

nativas otensivas. À seleção 

entrentou a Argentina com 
uma linha de quatro defen- 
sores no sentido mais fel da 

ideia. Pode até passar segu- 

rança defensiva, mas foge 
completamente do estilo 

brasileiro de jogo. Algo que 
o próprio Tite sempre valo- 

rizou quando pôde, especi- 

APÓS MAIS UMA O FUTURO 
VITÓRIA DOGALO —  DENAVARRO 
Flamengo recebe o Adeus ao Botafogo, 
Corinthians hoje “hello para os EUA 
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ANDRES LIMONERE ALF 

mas contou com todo resto: Lorcida quente, rivalidade e duas enupes atrásdavtéria 

0 0 

TD men 

Argentina Brasil 
Ermiliano Martiner, Altzson Danilo, 

Holima Romero Marquinhos, 

(Pexseila), Ota- MibitSoa les 
mendie Acura: Sandro: Frod, 

Farodes (Ltandro  Fabinhoe 

Martinez) DePau Faquatá(Gar- 
elo Caso: Messi, son]: Raphinha 

LautarolMartinez  (Antomy)M 
(eaquinCormeaje Cunha (E Jesus) 

DiMariadálvarer) e Vinidr 

Got Não houve Jur; Arinos Curia-LIRL] 

Cartfes amarelos: Paredes Romeo, 

Przpeltap Acuria (Argent na): Fatunho 
Lutas Paquetá a Antony [Brasily Pública 

erenda Não divulgados Local! Etária 
Excentendro (San Juan Argentina) 

almente quando contou 

com Marcelo e Daniel Alves 

àadisposição. 
— Estivemos muito bem, 

em todos os jopos. Já esta- 

mos classificados. Passa- 
mos dentrodovestiárioaso- 

lidez defensiva. E impor- 

tante estar bem atrás para 
criar chances de pol, Falha- 
mos no terço final, mas sai 
mos sem sofrer gols. É se- 

guir trabalhando para che- 
garmos bem à Copa do 

Mundo — afirmou Fred. 

O volante teve boa atua- 

ção em San Juan, foium dos 
que colaboraram para a atu- 

ação apagada de Messi. Fa- 

binho, que atuou como titu- 
larnavagade Casemiro, sus- 

penso, também desempe- 

nhou bem a missão de con- 

ter os ava FAÇOS do Crac ue ar- 

gentino, sempre flutuando 

entre as linhas. As arranca- 

das do camisa 10 não são 
mais as mesmas, o que faci- 
litou o trabalho. Di Maria 

acabou sendo o argentino 

mais perigo SO ONTeém. 

SALDO EM 2021 

Depois da derrota do Brasil 
na Copa América, dentrodo 

Maracanã, para a própria 

Argentina, à seleção ENCEer- 

rousua história na tempora- 
da classificada antecipada- 
mente para a Copa do Qatar 

e com a sensação de saldo 
positivo, de evolução rumo 
ao Mundial. A dependência 
para Neymar é menor, cos 

números toram altamente 
favoráveis: em 16 partidas, 

foram 12 vitórias, três em- 

pates e apenas uma derrota. 
A equipe fez 27 pols e sofreu 
apenas cinco. 

A próxima partida será dia 
27 de janeiro, contrao Equa- 
dor. Nela, Tite deve seguir 
mesclando entre testes para 
detfinirogrupo paraa Copae 

OS ajustes na A titula E, 

cada vez mais definida, En- 

treas novidades que surgem 
no time principal, Raphi- 
nha é quem ainda oscila 
mais claramente. As parti- 

das que fez saindo do banco 

o levaram para a titularida- 
de, no lugar de Gabriel Je- 

sus. Entretanto, depais que 

passou a jogar de saida, O 
atacante do Leeds United 
não conseguiu ser tão dese- 

quilibrante quanto antes. 
Contra a Argentina, on- 

tem, ele recebeu poucas ho- 

las, prejudicado pela insis- 

tência da equipe em acionar 
Vini Jr. pela esquerda, Mes- 
mo assim, quando o passe 

chep Ou, não conseguiu se 

destacar. Tanto que Antony 
entrou no segundo tempo 

da partida. O atacante do 
Ajax trava uma disputa 
aberta pela posição. 

Europa tem festa da Holanda e drama na repescagem 
Laranja se garante no Mundial após ausência em 2018, e Turquia vai ao playoff, Itália e Portugal podem se cruzar na briga por vaga 

VITOR SETA 
aliar setedegiabe som IR 

A Eliminatórias europei- 

as encerraram sua fase 
de grupos ontem com festa 
laranja. À Holanda garantiu 
aúltima vaga direta do con- 
tinente para a Copa do 

Mundo do Qatar ao bater à 
Noruega por 2a 0,em Roter- 
da, pelogrupo G. 

O resultado fez com que 
os noruegueses dessem 

adeus a qualquer chance de 
classificação ao Mundial, A 

equipe disputou suas duas 
últimas partidas sem ocra- 

que Erling Haaland, que se 

recupera de uma lesão no 
quadril e não foi convocado. 

A Turquia virou sobre Mon- 

tenegro(2a1jeficoucom a 
segunda colocação do pru- 
po cavaga na repescagem. 

Em jogo de poucas emo- 

ções, Bergwijne Depay mar- 
caram os gols da vitória nos 

últimos dez minutos. 

Comandada por Louis van 

Gaal, o mesmo técnico da 
Copa de 2014, a Laranja es- 

pantouo fantasma da queda 

nas Eliminatórias para O 

Mundial da Rússia. 

ITÁLIA CONHECE RIVAIS 

A rodada final também defi- 
niwa lista final das 12 equi- 
pes que disputarão a repes- 
capem, em 2022. Hália, Por- 

tugal, Rússia, Escócia, Sué- 
cia e País de Gales estão no 
pote 1 (seis melhores classi- 
ficados nos grupos), en- 

quanto Austria, Macedônia 
do Norte, Turquia, Polônia, 
Ucrâniae República Tcheca Da volta, Bergwijr é abraçado em vitória que colecou os holandeses no Qatar 

didi ES pa 

“ms 

ficam no pote 2, As seleções 

serão sorteadas em três cha- 

ves de semilinal e final, em 

jogos únicos, O vencedor de 
cada chave vai à Copa. 

Quem está no pote 1 fará a 

semifinal em casa, enquan- 
to a final terão anfitrião de- 
finido por sorteio, que acon- 

tece no próximo dia 26. Já as 

partidas decisivas estão 
marcadas para março. 
Campeã da Euro e sensa- 

ção do futebol de seleções 
nos últimos Dieses, d Itália 

terá um caminho mais com- 

plicado que em 2017, quan- 

do Sou dir do Mundial da 
Rússia. A equipe escapou de 

Portugal e da algoz Suécia 

na semifinal, mas pode en- 

contrá-las na decisão. 
Quem perder estará fora. 
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Dramas nacvona's. 

“Tenbovsio as motioas 

np (RSA 

nie estão pardendo 

eus trabalhos & qisam 

cer por al diz 

O Cri DiGÃ, Citado 

com uma traseira 

SILVIO ESSINGER 
alia cssinger Dopidbo bom de 

À lém de permitirem o rela- 

xamento ideal para dei- 

xarde lado cuidados frequen- 

tes com barba e cabelo, os 

tempos de quarentena por 

causa da Covid-19 levaram o 
baixista da handa irlandesa 

U2 Adam Clayton a ouvir 

mais música (ele descobriu à 

banda inglesa Dry Cleaning, 

que “tem um som meio anos 
1980, mas com algo novo |, 

ler mais e, assim, a se manter 
intormado sobre o Brasil, pa- 

is de sua mulher, a especialis 

BAIXISTA DO UZ2, 
ADAM CLAYTON 
DIZ QUE BANDA 
ACOMPANHA 
“HORRORIZADA' AS 
NOTÍCIAS SOBRE 
O PAÍS E COMENTA 
A REEDIÇÃO DO LP 
'ACHTUNG BABY, 
COM INÉDITAS 

” - 21, LEE 

taemartes plásticas Mariana 
Teixeira de Carvalho. 

— Os irlandeses e os brasi- 

leiros têm muito em co- 
mum! — festeja o músico de 

61 anos em entrevista por 

Zoom ao GLOBO, para falar 

da reedição do álbum “Ach- 
tung baby” (1991), um divi- 
sor de águas na carreira do 

U2 que volta esta sexta-feira 

no exterior na forma de uma 
reedição luxuosa em vinil, 30 

anos e um dia depois do lan- 

camento do albumoriginal, e 
trazendo inéditas da época, 

=— E angustiante oque vem 

= NE 

acontecendo com o Brasil 
nesse último ano & pouco. À 

banda toda está horrorizada, 

sabemos que houve uma res- 

posta insuliciente [ó pande- 
mia |. Tenho visto as notícias 

sobre as pessoas que estão 

perdendo seus trabalhos e 
suas casas por aí, E terrivel 

que isso aconteça num pais 

de tão vibrante positividade. 

Criado como uma reação 
ao mergulho na cultura ame 

ricana que os levou ao mega- 
estrelato com os álbuns “The 

Joshua Three” (1986) e“Rat- 

tle and hum” (1988), “Ach 

MEERAT 

tung baby” chocou os fãs do 
U2Z com seu rock eletrônico 

cheio de beats, hedonista e 

detinitivamente europeu, 

—De 30 anos para ca, amú- 
sica eletrônica dançante se 

tornou algo bem maior, espe- 

cialmente nos Estados Uni- 
dos. Por outro lado, o pop fi- 

cou bem mais leve e menos 

agressivo. Espero que "Ach- 
tung baby” pegue as pessoas 
com um pouco de sua raiva e 
as acorde —torce Clayton. 

NUDEZ, REDES SOCIAIS E AS 
KARDASHIANS, NA PÁGINA 2 
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Ivo de uma série de pro- 

PA cessos por abuso sexual 
cagressões psicológicas e ti. 

sicas, o roqueiro Marilyn 

Manson, de 52 anos, estã 
sendo agora acusado de 

prender ex-namoradas em 
uma cabine de vidro peque- 
na e à prova de som em seu 
apartamento em West 

Hollywood, Los Angeles. 
Segundo reportagem pu- 

blicada pela revista ameri- 

cana Rolling Stone, mulhe- 
res que tiveram relaciona- 
mentos afetivos com o mú- 

sico, e também que traba- 

lharam com ele, relataram 
terem sido enclausuradas 

na caixa repetidas vezes du- 

rante horas por Brian War- 
per — nome verdadeiro do 

artista— como forma de pu- 

nição. Apelidado pelo pró- 
pria cantor como quarto 
das meninas más”, O espaço 

era destinado às mulheres 

que fizessem algo que o de- 
sagradasse. 

A reportagem da Rolling 

stone, uma investigação 

que levo U nove meses é reu- 

niu documentos da Justiça e 

mais de 50 depoimentos, foi 
publicada após uma série de 
denúncias feitas por maisde 

dez mulheres, incluindo as 

atrizes Evan Rachel Wood 

(de “Westworld”), Esmeé Bi- 
anco (de “Came of thro- 

nes”) e Bianca Allaine, to- 

das ex-namoradas de Ma- 
rilyn Manson, além da can- 

tora Ellie Rowsell. 

"EXPERIÊNCIA ATERRADORA 
A ex-namorada do roqueiro 

Ashley Morgan Smithline 

que o está processando por 
agressão sexual e cárcere 
privado, entre outras acusa- 
ções, contouqueo espaço ti- 

nha o tamanho de um pro- 
vador de loja de departa- 

mento e descreveu: ºPri- 

meiro, ele faz parecer que é 

legal. Depois, se torna mui- 
to punitivo. Mesmo que cu 

gritasse, ninguém podia me 
ouvir. Você lutava e ele gos- 
tavadessa reação, Aprendi a 

não lutar, porque isso dava a 

ele o que queria”. 

Ashley Walters, uma ex-as- 
sistente que também abriu 

processo na justiça, destacou 

que o roqueiro gostava de 

Ds que hoje é lembrado 
pelos hits “Misterious 

ways, “The Hy, "One" e 
“Even better than the real 
thing” (e que chegará ao stre- 
aming no próximo dia 3, nu- 
ma versão com remixes, la- 

dos Be um total de 50 faixas, 

22 delas inéditas), “Achtung 

baby” começou a ser gravado 
em Berlim, nos estúdios 
Hansa — onde David Bowic e 

Iggy Pop Hizeram míticos ál- 

buns nos anos 1970. 
— A cidade tinha aquele es- 

pírito urbano e sujo, e era 

bem boémia nos tempos que 

Bowie e Iggy passaram por lá, 
Mas chegamos bem quando 

o muro estava sendo derru- 

badoe tudo que esperávamos 
encontrar tinha desapareci- 

do —recorda-se Adam Clay- 
ton. — Berlim estava em 

transto rmação, um tanto 

confusa. Havia conflitos en- 

tre os que queriam e os que 

não queriam a reunificação 
alemã, além deumargeralde 
depressão e escuridão sobre 

cestúdio. E era inverno, com 

fria, nevee dias muito curtos. 
Naqueles primeiros diasde 

gravação de “Achtung baby”. 
Clayton e seus colegas Bono 
Vox (vocais), The Edge (gui- 

tarra) e Larry Mullen Jr. (ba- 
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ABUSOS POR TRÁS 
DA MAQUIAGEM 
DE MARILYN MANSON 

cetim 

Acusado. Entre 4º mulheres que relataram agressões e abusos, quatro |Á denunciaram o músico, cujo nome é Brian 

MAIS DE DEZ MULHERES DENUNCIARAM 
ROQUEIRO POR VIOLÊNCIA, INCLUINDO 
APRISIONÁ-LAS NUMA CAIXA DENTRO 
DE APARTAMENTO DECORADO COM 

IMAGENS DE SUÁSTICAS E SANGUE; 
MÚSICO ALEGA DISTORÇÕES E DIZ QUE 
RELAÇÕES ERAM CONSENSUAIS 

CONTINUAÇÃO DA CAPA 

contar às pessoas sobre o lo- 
cal: “Ele sempre tinha um 

tom de brincadeira e se gaba- 
va. Manson já falou sobre a 
cela em entrevista a uma re- 
vista em 2012, quando afir- 

mou que “Se alguém fosse 

ruim, poderia prendé-la lã 
dentro, e a (cela) tem prote- 
ção acústica”. 

A modelo Sarah McNeilhy, 

'NÃO ACHO QUE A NUDEZ 
SEJA MAIS GRANDE COISA HOJE 

Streaming. Baixista lembra que, das 50 fa nas da reedição. 22 são inéditas 

teria) não tinham ainda mui- 
ta ideia do que estavam fa- 
zendo. E as tensões não tar- 

daram a gerar faíscas — a 

ponto de o baixista, impaci- 
ente comasdemandas de Bo- 

no, entregar seu instrumen- 
to nas mãos do cantor e man- 

da que ele se virasse — um 

bom retrato, segundo o músi- 

co, da “falta de habilidade de 

chegar aonde queriamos” 
— Pode ser bem frustrante 

quando você está ouvindo al- 

go dentro da sua cabeça e tra- 
balhando numa situação es- 

tressante. Chega uma hora 

em que você tem que dizer: 

“Bono, eu não sei como cxe- 

cutar essa sua ideia!” — con 

ADAM CLAYTON, 
QUE APARECIA SEM 
ROUPA EM 
CONTRAPACA DE 
1991, DESTACA 
INOVAÇÕES E DIZ 
QUE CANÇÕES 
AINDA 'SOAM 
FRESCAS E 
RELEVANTES HOJE 

ta. —“ Joshua Three” tinha si- 

do um disco radical para nós, 

já havia baterias eletrônicase 
sintetizadores ali, mas as 

nossas composições ainda ti- 

nham uma estrutura muito 

tradicional para que entrás- 

semos com elas pelos anos 

1990. “Achtung baby” era o 
que à gente queria fazer, só 
não sabia que iaser tão dificil. 

Em 2021, Adam Clayton 

consegue ver o álbum do UZ 
de 91 como fruto de um tem- 

po de inovações no rock, que 

se refletiu também em traba- 

lhos de outras bandas. 
— Se você falar com os ca- 

ras do New Order ou dos 

Happy Mondays sobre o que 

estavam fazendo naquela 
época, eles vão dizer que es 

Warmerr, à Justiça americana 

que teve um relacionamen- 

to com o músico, relatou 

é E a experiência na caixa 

e vidro foi “absolutamente 
assustadora” e revelou ain- 

da que, em 2011, Mansan 

ameaçou amassar “quacara 

comum tacode beisebol, 
Em fevereiro deste ano, Wo- 

od disse ter sido vitima de es- 

tupro e de agressões durante 

tavam basicamente pegando 
tecnologia analógica e ten- 

tando criar sons digitais. Ho- 
je, o som é todo digital, e o 

que a gente levava seis horas 

para fazer leva cinco minutos 

de estúdio. Ainda adoro esse 
som do analógico tentando 

fazer algo que não era para 

ele fazer —explica o música, 

para quem as canções de 
“Achtung baby” ainda “soam 

frescas e relevantes” hoje. — 
E como voltar 205 5045 dnli- 

gos diários. Tinhamos acaba- 

do de fazer 30 anos, uma ida- 

de muito poderosa na vida de 

um homem. Estávamos co- 
meçando a pensar nas coisas 
que eram importantes, ama- 

dureciamos um pouco, 

FRONTAL MASCULINO 

Amadurecimento, sim, mas 

com um certo Espaço para 

molecagem: entre as fotos 

que compuseram a contraça 

pa do disco, entrou a de um 
nu frontal de Adam Clayton 
(ustrategicamente riscada 
em algumas das edições). 
—Nãoacho quea nudez se- 

jamais grande coisa hoje, que 

temos Instagram e as Kar- 

dashians. Mas concordo que 

a nudez masculina hã um 
bom tempo tenha sido consi- 

anos, encorajandooutras mu- 

lheres a falarem sobre os abu- 
sos. “Cansei de vivercom me- 

do de retaliação, calúnia ou 
chantagem. Estou aqui para 
expor este homem perigoso”, 

disse em comunicado. 

Esmé Bianco relatou pu- 
blicamente violências co- 

mo xingamentos, cortes, 
choques e estupros, Seus 
advogados afirmam que ele 

“fezuso de drogas, força fisi- 

ca e ameaças para forçar 
atos sexuais em mililtiplas 

ocasiões” entre 2009 e 

2013. A atriz contou à Rol- 

ling Stone que o músico a 
perseguiu pela apartamen 
to com um machado, abrin- 

do buracos nas paredes. “Foi 
um momento decisivo para 
mir”, disse Bianco, que afir- 

mou que se sentiu “em peri- 

go iminente de vida” e que 
partir foi sua melhor tenta- 

tivade sobreviver, 

SEM SONO NEM COMIDA 
Entre as mulheres que acu- 

sam Manson , quatro já de- 

nunciaram o músico à Justiça 
americana, Seus depoimen- 

tos mostram um padrão de 

comportamento abusivo, 
quetamb êmincluia privação 

do sono e de comida. Segun 

do elas, quando diziam que o 

deixariam, ele ameaçava se 
matar ouaté matá-as. 

Pessoas que visitaram o 

apartamento do artista con- 
taram à revista que tapetes, 

móveis e cortinas eram na 

cor preta, que havia ima- 

gens de sangue, suásticas e 
totos de revistas pornô nos 

ambientes e a palavra Aids 

escrita na parede em cima 

da cama. “Havia vaginas em 
em todos os lugares”, disse 

um entrevistado. 

Por meio de sua conta no 

Instagram, Manson afir- 

mou que às alegações são 

“horriveis distorções da rea- 
lidade”; “Meus relaciona- 
mentos intimos sempre to 

ram inteiramente consen- 

quais Com parceiras que 

pensam como eu. Indepen- 

dentemente de como — & 

por que — os outros agora 

estão optando por E 
o passado, essa é a verdade”, 

O artista e sua defesa ne- 

gam asacusações. 

derada algo meio assustador 

e ameaçador, embora na arte 

clássica grega fosse conside- 
rada bela. Acho muita bom 

poder celebrá-la, tenho mui- 

to orgulho da minha versão 

de 30 anos de idade! — diz. 
No começo do mês, o UZ 

lançou sua primeira música 
em dois anos, “Your song sa- 
ved my life”, para a trilha da 
animação “Sing 2º (na qu al, 

aliás, Rono Vox dubla o leão 

Clay Calloway). Sem turnê 
ou muitos shows em vista, O 

que se pode esperar da ban- 

a para os próximos meses ? 

— Estamos desenvolvendo 
dois projetos nO TIOImento, 

Um é o de gravai pússas miu- 

sicas em tons e arranjos dife- 
rentes, com novas orquestra- 

ções Ou recursos sônicos, em 

reinterpretações que deem 

nova vida às canções. Isso se- 
rá algo que lançaremos de 

uma vez 5ó ou em uma série 

de eventos — conta a baixis- 
ta — E o outro projeto são as 

sessões de onde “Your song 

saved my lite” vieram. Temos 

novas canções É esperamos 

lançar um disco daqui a uns 

dois anos, mas ainda não dá 

para falar muito sobre ele. Só 

digo que algumas das faixas 
nos enchem de orgulho. 
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PATRÍCIA 
KOGUT 

Com Anna Linka Gamtiago, Thaymá Bodrigoss., 

Gabrea datunes e Gabriel Menezes 

baputdeghaho sam be 
pesei ineingpul set 

“E ria po tricasbogur 

IC 
Para Juan Paiva, pelo Ravi 

de "Um lugar ao Sof”, novela 

das 21h da Globo. de Lícia 

Manzo comdireção 

artistica de Mauricio Farias. 

Que ator! Ele já chegou 

emocionando, tem talento e 

muita estrela. Vailonge, 

Para as estranhas luzes em 

que vivem os personagens 

de "Verdades secretas 2Z.A 

maisesquisitade todas é a 
do quarto do filho de Angel, 

uma iluminação de boate. 

is50 não faz bem para 

criança não. 

RUAN DE SULISA GABMIEL 
regue delibasgiaa serm be 
LAO PALLE 

”. 
Ea improvável que às cader- 

nos inéditos de Carolina 

Maria de Jesus integrem fura- 
ras edições dos diários reuni- 

dos em “Casa de alvenaria”. 

Em texto publicado ontem no 
GLOBO, biógrafo de Carolina, 
relata a existência de três ca- 

demos redigidos pela escrito- 
ra entre 1960 e 1961 que fa- 
zem parte do acervo do jorma- 

lista Audálio Dantas (1929- 

2018), responsável pela des- 
coberta da autora de “Quarto 
de despejo" O conteúdo dos 

três não consta dos dois volu- 
mesde"Casa dealvenaria” pu 
blicados recentemente pela 
Companhia das Letras, com 

diários escritos entreagosto de 
1960 e dezembro de 1963. Ao 
GLOBO, a jornalista Juliana 

Alargada 

Os atores Branca Messina e Fernando Favão ao lado do diretor argentino Juan Pablo Pires. 

O trio está no Paraná, onde já deu inícia aos trabalhos em “Reis”, mais uma novela bíblica 

da Record. Branca e Pavão interpretarão Ana e Elcana, os pais do profeta Samuel 

CRÍTICA 

VLAUEL 
TRIBUNAL DAS 
REDES SOCIAIS 
Do: estreia da segunda temporada, “The 

morning show” vem se aprofundando nas 

discussões contemporâneas. Os debates 

identitários estão no centro da trama. E a cultura 
do cancelamento éonervo exposto que vitimiza 

mais de um personagem, e, sobretudo, Mitch 

Kessler (Steve Carrell). O dano é de longo alcance: 
o personagem morre e, na vida real, o ator sai da 
série. Não é pouco para uma prod uÇão que 

prometeu entregar três estrelas em papeis 

igualmente importantes, ele, 
NO PENÚLTIMO 
EPISÓDIO DA 
TEMPORADA, A 
PANDEMIA 
CHEGA COM 
FORÇA À TRAMA 
DE THE 
MORNING' 
SHOW 

Jennifer Aniston e Reese 

Witherspoon, Sobram as duas, 

que mergulham no jogo de 
fazer e desfazer alianças. 
Agora, a temporada está perto 

de terminar e é possivel dizer 
sem medo deerrar que asérie 
valea viagem. 
O nono penúltimo 

episódio —no ar na AppleTV + 

— mostra que o contato com 
Mitch, mesmo póstumo, oferece perigos, Ter 

convivido com ele e conservar algum respeito por 

sua figura significa contaminação moral. É o que 
acontece com Álex (Jennifer Aniston). À tarde, ela 
é idolatrada pela turba de internautas, Na mesma 

noite, cai em desgraça. É a panporra das redes 

sociais. Definitivamente, a fidelidade não é um 
valor nesse ambiente. 

O episódio é marcado ainda pela evolução da 
pandemia. Nos minutos iniciais, há uma cena nos 
corredores da emissora em que só uma grávida usa 
máscara. Só que estames em março de 2020, 
véspera da Super Terça, dia das eleições primárias 
nos EUA. E também quando os hospitais de Nova 
York se encheram de vitimas da Covid. 

DESCOBERTA EXPÕE FISSURAS 
NA CASA DE CAROLINA DE JESUS 

Dantas, filha de Audálio, afir- 

mou que a representação ne- 
gativa de seu pai no livro invia- 
biliza qualquer colaboração 

com a editora. 

A edição da integra dos diá- 
nos na “Casa dealvenaria” re- 

velou fissuras na relação en- 

tre a escritora e o jornalista. 
Carolina, que alcançou o es- 
trelato literário depois que 

Audálio publicou trechos de 
seus cadernos no jornal Folha 
da Noite, chega a acusá-lo de 

transformá-la em escrava. 

Juliana tem usado as redes 
sociais para questionar “insi- 

nuações” e “acusações gra- 

ves" contra seu pai, como ila- 
ções de queele teria se “apro- 
veitado” da ingenuidade de 

Carolina. Ela reclama, por 
exemplo, do “tom irônico e 
desrespeitoso” do prefácio. 

Assinado por Vera Eunice de 

Jesus, filha da escritora, e 
Conceição Evaristo, o texto 

diz que Carolina queria se de- 

dicar a outros gêneros literá- 
rios, mas continuou escre- 

vendo diários por “um gesto 

de comando do jornalista Au- 
dálio Dantas”. 
— E injusto com alguém 

HERDEIRA DO JORNALISTA AUDÁLIO 
DANTAS DIZ QUE NÃO CEDERÁ CADERNOS 
INÉDITOS DA ESCRITORA PARA NOVAS 
PUBLICAÇÕES PELO 'TOM DESRESPEITOSO' 
DADO AO PAI NAS ATUAIS EDIÇÕES 

Prestes a assumiro quadro dos cavalinhos no “Esporte 
espetacular” —no próximo domingo —, Alex Escobar 

esteve ontem na Hipica. Ele foi “aprender a cuidar de cava- 

los”: deu banho, escovou, montou e deu cenouras. À pau- 
ta, criativa e divertida, vaiao ar na noite da estreia dele 

Vãao teatro 

Vatusi, Lucinha Lins e Dhu 

Moraes no Teatro dos 4, 

depois da apresentação de 
“As meninas velhas”, À peça 

fala dos “novos 60" e das 

amizades que atravessam a 
vida. O texto é de Claudio 
Tovar, ea direção, de Tadeu 

Aguiar. No elenca, Luci- 

nha, Bárbara Bruno, Sônia 

de Paula e Nádia Nardini 

que dedicou a carreira à de- 

tesa dos direitos humanos. 
Alguém que, claro, pode er- 

rar e com certeza errou em 
algum momento, mas a ele 

não foi dado o beneficio da 
dúvida, Os documentos que 
temos teriam solucionado 

várias dúvidas —diz ela. 
O acervo de Audálio con- 

tém relatórios detalhados 

de prestação de contas para 
Carolina, além da corres- 
pondência entre os dois. 

Em nota, a Companhia das 

Letras disse que, em 2020, 
porintermédio de Vera Euni- 
ce, consultara a viúva de Au- 

dálio sobre a possibilidade de 
pesquisar no acervo do jorna- 
lista outros cadernos de Ca- 
rolina, “oque não foi permiti- 

do por causa da pandemia”. E 
reafirmou o“ interesse em in- 
cluir o material inédito em 

futuras edições do livro”, 

Juliana também reclama 
do tratamento dispensado 
a Audálio pela exposição 

“Carolina Maria de Jesus: 

um Brasil para brasileiros”, 
no Instituto Moreira Salles 
(IMS), em São Paulo. Se- 
gundo ela, à mostra opta 

por “fingir que Audálio 
Dantas nuncaexistiu anão 

ser quando havia necessi- 

dade de alfinetá-lo”. 
— Hã poucas fotos em que 

ele aparece, Há um manuscri- 
to de Carolina em que ela dáa 

entender que ele tirou vanta- 
gens indevidas e que a ela só 
sobrou decepção —lista Julia- 

na. —Um texto dos curadores 
diz que Audálio foi responsá- 
vel por reforçar o estereótipo 

de“escritora favelada.o queé 

urna afirmação equivocada, 
de quem não leu o que ele es- 
creveu sobre ela. 

"RELAÇÃO COMPLEXA 
João Fernandes, diretor ar- 

tístico do IMS, rebate a 

questão do apagamento e 
lembra que “a exposição se 
debruça sobre a vida e a 
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É de Letras 

Raphael Montes foi contra- 

tado pela HBO Max, da 
Warner Media, Ele atuará 
como criador Li produtor 

executivo de séries. Será 

dele a primeira telessérie 
original da plataforma. Os 

seus livros também serão 
adaptados, 

Sesobreviver... 

Os cinco casais participan- 
tes da terceira temporada 
de"Se sobreviver, case”, do 
Multishow, já estão confi- 
nados, Às gravações do 
reality começam no próxi- 
mo dia 22, na Serrada Capi- 
vara, no Piauí. O grupo, que 

desta vez será de influenci- 
adores digitais do Brasil 
todo, passará 21 dias por lá. 

E olha que bacana: a ideia é 
quea prod ução seja 100% 

neutrae sustentável. O 

programa fará compensa- 
ção de carbono. Nem um 

copo plástico vai ser admiti- 

do no set —será uma equi- 
pe de 160 profissionais. 

Que horas são? 

A pergunta “aque horas 

começa“um lugar ao Sol?” 

tem estado sem pre em al ta 

entre as huscas pela novela 
no Google. Faz sentido. 

Além dos jogos de futebol 
regulamentares, atrama de 
Lícia Manzo vem dançando 

na grade da Globo por causa 

das partidas da Seleção. Vai 
acontecer de novo hoje. 
Nas redes, há muitas quei- 

xas, embora os internautas 
em peso elogiem muito a 
história. 

Números 

“Zig zag arena” marcou seu 

recorde negativo, sete pon- 
tos, echegou a ficar em 
quarto lugar no ranking em 
seu primeiro bloco. Na mé- 
dia, deixou a Globo na lide- 

rança, na faixa das 14h29m 
às 15h45m, 

obra” da escritora, assim co- 

mo “sobre a sua dimensão 

de grande intérprete do Bra- 
sil”, e não tem como tema 
sua relação com Audálio. 

— A relação os dois foi ex- 
tremamente complexa e é es- 
sencial para a compreensão 

da riquissima contribuição de 
ambos para a Brasil. A exposi- 
ção mostra o que há de com- 

plexo nela— diz ele. — Persa- 

mos ela só poderá ser melhor 
compreendida a partir do es- 
tudo de materiais que sabe- 

mos existir no acervo relacio- 

nado com Carolina que a fa- 
milia de Audálio tem guarda- 
do com muito cuidado. 

Vera Eunice de Jesus disse 

ao GLOBO que não entende 
“por que pessoas querem ter 

obras de Carolina na gaveta” 

—Tem muita coisa que 
Carolina escreveu que es- 
tava com Audálio e eu nun- 

ca consegui ver. Tenho lu- 

tado para que as pessoas se 
conscientizem e devolvam 

oqueera de Carolina. Tudo 

o que é de Carolina Maria 
de Jesus não é meu. E do 
mundo — afirma. 
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PRÊMIO JABUT 
A Câmara Brasileira do Livro (CBL) 

anunciou ontem os finalistas da 63º 

“Quarta-tara 1714.2021 IO GLOBO 

EM DEFESA 
DE BALDWIN 

DIVULGA F 
tradicionalmente a mais concorrida, os 
estreantes Marcela Dantés (“Nem sinal de 

NALISTAS 
escrito em parceriacom Roberta Asse. 
Nas categorias de não ficção concorrem 

edição do Prêmio Jabuti. O mais tradicional assas”, Patuá)e José Faleiro ("Os autores como a historiadora Heloisa ator Daniel Baldwin saluem 
prêmio literário do país tem 20 categorias, supridores”, Todavia) disputamo prêmio — Starlingea antropóloga Lilia Moritz “defesa do inmão, Alec Baldwin, 
divididas em quatro eixos, cada uma delas com Jeferson Tenório ("O avesso da pele”, Schwarca (“A bailarina da morte”, sobre o tiro no setde “Rust” que matou 
comcinco finalistas, Entre os indicados Todavia), Michel Laub ("Solução de dois Companhia-das Letras), o jornalista e adiretora de fotografia Halyna 
estão os jornalistas do GLOBO Chico Otavio estados”, Companhia das Letras)e pesquisador Bruno Paes Manso (“A Hutchins em outubro. Daniel afirmou 
e Vera Araújo, concorrem com o livro Santiago Nazarian (“Fé no Inferno”, república das milícias”, Todaviajeo ao programa de rádio “The Domenick 

“Mataram Marielle” (Intrinseca ) na Companhia das Letras). antropólogo Juliano Spyer ("Povo de Nati Show”, na segunda-feira, que Alec 
categoria Biografia, Documentário e A poeta Maria Lúcia Alvim, morta por Deus”, Geração Editorial). é alvo de acusações por causa de suas 
Reportagem, e a colunista Natalia Covid-19 em fevereiro deste ano, foi Os vencedores serão conhecidos nodia 25 opiniões políticas. Para. ele, a armeira 
Pasternak, que disputa o prêmio de melhor indicada ao prêmio de Poesia por "Batendo — denovembro, em cerimônia transmitida Harmah Gutierrez-Recdeo 

livro de Ciência com "Ciência nocotidiano”, — pasto” (Relicário). Jáa escritor indigena pelo canal da CBL. Além doanúncio dos diretor-assistente Dave Halls, que teria 
escrito em parceria com Carlos Orsi e Daniel Munduruku, candidato à Academia vencedores, haverâuma homenagem ao entregado a arma ao ator dizendo que 
publicado pela editora Contexto. Brasileira de Letras (ABL), é finalistacomo escritor Ignácio de Loyola Brandão, eleito estava descarregada, deveriam ser 

Na categoria Romance Literário, infantil" Redondeza” (Criadeira Livros), Personalidade Literária do Ano. responsabilizados pelo ocorrido. 

LIBRA (2355 À 22/10jisessate: de iiodaiidado ispuisas 
Sigea comi pra dra Megarte tica 

Ea Haja É um dia de grande conexão espiridua! para 

CÂNCER (21/6 a 2/7) tias anta: gas Madadniado te putuiso. 

Horóscopo Cláudia Lisboa 

pencommmimiiái 
ÁRIES (21/54 20/04) isemeste Foge Mudnioiata input 

p Seo tas gidemtodar Lei Amgurte: lara 

a | Aqrócevção é aliada das conquitas, afimalos 

am CAPRICÓRNIO (ERP À 20/01) Ciemasta Deseo Mipdadidada: 
dsgudáes Signo cus piemestar: Coreuo Repente: Leda 

NS Fogue aporá em durmentar a Suá vitalidade, permindo 

passos dados em bemibórios segunda seripro permeéleim ma mes 

resultados Prazo então agora pelo bom planejamento É tempo 

de assumir uma postura erbenasa. 

TOURO (21 4 20/45) tiemanta: Bora idade ado: Soo agr 
Ee plantar go À pocrpaão Repente virar 

do faper uma siagpeem às memmórias eocl osmpnta 

malhar o seu caminho já que elas são moduto de todas as quas 

exporâncias e sabedorias Aprenda com o que viveu. E tampo 

expandir oá horitontos dá sua prada Procure se anvólver com 

assuntos e conteidos que tavorecerdo seus planos É tempo da 

informações engrandecedoras. 

LEÃO (23/72 22/78) temendo: Fogs Meaidado: Foo. Tarte 
empleo gatas, duto parta ol 

Quando a sensitoniado estã amplificada: torna-se 
mas Mei eneorgar pa circunstâncias da formimelara e resoluta 
E para eso sompre podomos contar com quem comtiamos. E 

vel, & piorss0 She deve ser aprovaitádo com sabedoria Dodi 

que-se às práticas que orientam sua sensibibdade. É tampo da 

cuidar do se. espaço interna 

| ESCORPIÃO (23/10 A 21/1Jises ente: águas Mociamiada: Fies 
qr qumplesasriar fesro Rmperôe Fhatho 

p= à 

so ermeoiver com a que da fato lhe move é preencha. Se despeça 
entdode antigas des izações para ir além E tempo de transfor- 

hirea fase novas matas E assim iso surge 0 desejo do 

ações decisdes E parsamentos mas juminosos Recorra bs 

ábwmládes que tortalscein à corpo d dos peitos que acélmiam a 

manda É tempo da Se Enemprar. 

AQUÁRIO (2111 A 153/2) Desert: e Menialidadec Fim Tipro 
eempleserviae: lodo Eegperéa Urara, 

aa Obsarua hope com atenção a fatma com que você má 
Expressa eus ponsamentos a sentimentos para quem está ao 
sou lado, Prego por palavras doces entando confiiios. É lempo de 

oo 

de usar o passado coma um crdcula manter a cóedialicdacda mar gua pormade, 

FR SAGITÁRIO (22/01 A 21,/12jesemeste fogo mccain ras F 
“Segne com aleenestar Gémeos. Repare: dignar 3 4 

Po) Cseuotimismo cresce e assim o olhar deixa de tocar nos *) Axensibilidade pode é deve ser protegida alravis dos 
desafios à busca as soleções Tenha fé no que hop você define, limites que estabelecemos nos neaconámentos. imbrando 
dando passos confiantes a direcionados É tempo de resolver suas sempre ao outro das nossas eae condições. É tempo de preser- 

VIRGEM (2/8 4 22/9) nereste fera Medabánco: tástieei | PEIXES (20/20 A 20/3) memente Água Weiah dade Shutreol Shgre 

tempo da buscar crianiações 

A (0 seu dia a dia pede por certos mustes, é do realizar 
tars mudanças você perceberá que não somente à seu remdl- 
mento rá aumentar, como seus mese ltados também irão se 

Shgoo Dum phemmentar: Sagelano Reggae ta: dferciso.. 

A gua mente observadosa faz com que você se interes 
e por diversos acsuntos é justamente por .s50 é preciso fortaie- 
cer o senso critico. estando o acumulo de informação. É tempo 

E GÊMEOS 21/54 20,6) temente: de Medatinado: Sai 

de ordenar 45 ideias, expandir É lempo de atualização. questies vara gua saúda emocional. 

JOGOS QUADRINHOS 
MACANUDO 

Foram encontradas & palaecas É de 5 letras, 3 de 6 loiras, ode T letras. sm: 

adm cla palavra original, Com a sogquência de lotras NH foram 
enconicadas à palavras. 

LOGODESAFIO 

| Imetruções: Esto jogo tom os seguintes objetivos 1 Encontrar à palivra 

original utilizando todas as letras contidas apenas no quadro maiot 2 
| Cam estas mesmas jutras formar O musor número possivel de palavras 

| de Elairas ou mais 3 Achar outras palzstas (de 4 letras Du ms) com 

à audio da seguência de letras do quadro menor As letras só poderão 

| ser umadas uma ver em cota palavra, Não valem verbos, phras & 

“EPE EPEUUEO EUR EUUEIE MN SENA] Op Eougnias 
E OO) VOVHTVEA () ERERQE | ENRJEI EPEQUI “EPEFRG // EPE ERIEQ EPEIE “EpEjE “EpEGE Sopênios 

do 
ar ; | | | ; 7 | ES ee) 

nordes- ?) das 

laranja Reserva 
| Subjugar | | Biológica 

rúxima a 

FORA DE FOCO suando hrreda 
[o pe ii 

E PER ORA - dead Fisso IN 
Doris É 

1) CORPO É PORTO  tndré Dahmer 

RECESDNNDSÇDEE 

Editora ; Cabras Couiar! (gabi agobo cém br) Editora adjunta: Visa iba jmanyamlendogiada com bry Editor assistente: [osurdo Roónigues jamodrigues Bog obs com bi) Diagramação Cosino Arura igdamaratsdgiodo om br: e Liguelne Dono 

fangquedogiobo com br) Telelones: Redação 2524-5704 Poblicidade 2534-400 pubbodadoDogiábo bm Be Correspondência: Rui liarguês de Pombas anca CEP RD ISO 
6 oglobo.com.br/cultura 
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MARLAMA TEIXEIRA 
iruiidanã seven ogia eram de 

gapqurante um bom tempo, 

D eu não me permitia es- 

Crever per SUTLAÇHENhS, que E Diad- 

recessem comiga porque es- 

tava acostumado a ser invisi- 

vel, O relato é do escritor co- 
reano-americano David To- 

on, autor de literatura para jo- 
vens adultos, um segmento 
conhecido como YA (do in- 
plês, young colults ). 
Quando venceu a sensação 

de invisibilidade, Yoon escre- 

veu o best-seller “Frank e o 

amor” — considerado pela re- 

vista Time um dos cem melho 
pes livros YA de todos os tem- 

pos — e o recém-lançado 

“Amor, mentiras e rock& roll”. 
Ambos os livros, publicados 

no Brasil pela Seguinte, colo- 

cam personagens coreanos no 
centro das questões adoles- 
centes. Mas a obra de Toon 

não chegou sozinha ao pais. 

Entre 2019 e 2021, toram pu- 
blicados pelo menos dez livros 
YA escritos por coreanos ou 

com personagens principais 

da mesma nacionalidade. À 
tendência é que esse número 

continue crescendo. 

— Eu quero escrever perso- 
nagens que se pareçam comi- 
go e com meus amigos. Isso 

mostra que pessoas não bran- 

cas So Como todas dá OLHTAS: à 

pente se apaixona, comete er- 
ros bobos, somos divertidos e 

seres humanos como qual- 
quer outro — diz Yoon, — 

Quando cu estava estudando, 
os professores me pergunta- 

vam proTequme à meu persona- 

gem principal era coreano- 
americano. Era como se eles 

dissessem “por que você é vo- 

cê?” Precisamos de livros di- 
versos, esse movimento está 
acontecendo, e é muito bom. 

POPULARIDADE COM FANFICS 
Luis Girão, diretor de proje- 

tos da ARA Cultural, agén- 

cia focada em literatura co- 
reana, conta que até 2015 a 

exportação deobras hiterári- 

as do pais era focada apenas 
nossegmentos adulto ou in- 

fantil. O movimento da lite- 

ratura pop jovem teve início 

com as fanfics baseadas no 
universo do K-pop e publi- 

cadas em fóruns. 

— Muitos autores estrea- 
ram com histórias envol- 

vendo o K-pope os dramas 

coreanos, atraindo o públi- 

co brasileiroque já é interes- 
sado nisso — explica Girão. 

Entre os livros publicados 

por editoras coma Seguinte, 
Globo Livros e Intrinseca es- 

tão tramas que retratam qu fa- 
zem referência ao entreteni- 

mento pop, com titulos como 
“Um lugar só nosso”, de Mau- 

rene Goo; “K-pop confidenci- 

al, de Stephan Lee; a coleção 
“ltsokay tonot be okay” dejo 
Yong; e “Shine: Uma chance 

de brilhar”. de Jessica Jung, ex- 

integrante do grupo de E-pop 
Girls Generation, 

Os idols, como são chama- 

dos os cantores de K-pop, têm 

influência direta nos titulos 
rublicados no Brasil. “Amên- 

doas”, de Sohn Won-pyune, 

que será lançado pela Rocco, 
veio para o Brasil porque, em 

ascido em Orange 
County, Califômia, o 

autor descendente de core- 

anos David Yoon estreou na 
literatura YA em 2019. Em 

entrevista ao GLOBO via 

Zoom, ele conta que conse- 
guiu superar o medo de co- 
locar pessoas não brancas 

como personagens princi- 

pais de seus livros com a aju- 
da da esposa, a também es- 
critora Nicola Yoon. Juntos, 

eles criaram um selo e um 

projeto audiovisual especi- 
ficamente para publicações 

de histórias de amor para jo- 
vens adultos com pessoas 

não brancas como protago- 
nistas. 

Visibilidade. Autor de "Frankie o amor”, 

ta 
o 
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LIVROS COM 
IDENTIDADE 
E APELO POP 
NA ESTEIRA DO SUCESSO MUNDIAL DOS GRUPOS 
DE K-POP, OBRAS DE AUTORES DE ORIGEM COREA 
NA VOLTADAS PARA JOVENS ADULTOS VIRAM FEBRE 
NO BRASIL, ABRINDO JANELAS PARA UM NOVO MUNDO 

Estretas, E isa Shua (a partirdoalto. no sentida horário) Stephan Lee, Maurene Goo e Lyia Lee são aíguns dos 

+ sm 

escritores de origem coreana publicados em vários países; lentores buscam representatividade é novos pontos de vista 

ENTREVISTA DAVID YOON, ESCRITOR 

QUANDO EU ERA CRIANÇA, NENHUM 
PERSONAGEM SE PARECIA COMIGO! 
Em "Amor, mentiras e rock & 

rol a personagem principal 
Sunny e seus dois amigos são 
os únicos meninos não 

brancos da escola. Por que 
marcar isso é importante? 
Quando eu era criança, 

não tinha nenhum persona- 

gem que se parecia comigo 

em livros, na TV ou qual- 
quer Cosa e ISso gra estra- 

nho. Durante um bom tem- 

po, eu não me permitia es- 

Crever personagens que se 

parecessem comigo porque 

eu estava acostumado a sei 
invisivel, 

Como perdeu esse bloqueio? 

Foi assustadoramente re- 
cente. Eu e minha esposa 
trabalhamos nisso juntos, 

nos encorajamos. Sem con- 

tar que precisamos de livros 
diversos, está acontecendo 
esse movimento, isso nos 

impulsiona também. 

No livros, você coloca alguns 

toques culturais. Isso é 

importante para a 
comunidade coreana? 
Acho que adiciona uma 

[| 

2019, os integrantes do grupo 
BTS, abanda mais popular do 

k-pop. leram e falaram sobre 

olivroe isso levou aohraaser 
traduzida para 13 idiomas. 

Para Paula Drummond, 

editora do segmento jovem 
adulto daGlobo Livros, aen- 

trada dessas publicações no 

mercado brasileiro aconte- 

ce por causa da abertura de 
editoras e de leitores a auto- 

res não brancos. 

— Às histórias que estão 
sendo publicadas aqui se re- 
lacionam com o mundo em 
que o juvem está vivendo ho- 
je. À cultura sul-coreana se 
expandiu, sendo importante 
para as narrativas. Foi uma 

demanda que o mercado edi- 

torial soube ouvir. Estou len- 
do bastante coisa eespero ter 

novidades em breve para o 

selo Al — diz Paula. 
Talitha Perissé, editora de 

aquisições de livros jovens 

da Intrinseca, conta que sua 

equipe percebeu que havia 
um espaço a ser ocupado, 

— Estamos investindo, & 

planejamos investir mais, 
nesse intercâmbio de cultu- 
ras. Existe um público se- 

dento por essas histórias, 

não só quem acompanha K- 
pop ou dramas coreanos, 
mas quem quer histórias di- 

ferentes —explica Perissé. 
Gabriela Tonelli, da Se- 

guinte, também destaca a 

ampliação do interesse dos 
JUVENIS. 

— Eles buscam narrativas 

com mais representativ Ida- 

de, em que possam conhe- 
cer outras culturas e pontos 
devista. Ao mesmo tempo, 

essas histórias trazem ele- 

mentos narratrros que COS- 

tumam fazer sucesso, como 
romance, dramas familiares 

e descoberta da identidade. 

David Yoon lembra que 
“0 uando era Criança ser co- 

reano não eta legal”, 

—Derepente, se tornouo 
máximo e fico até meio de- 

camada de interesse ao li- 

vro, Como eu disse, quan- 
dosoeativa creacerdo dé 
nha literalmente zero he- 

róis que se pareciam co- 
migo, e eu só percebi isso 
hápoucotempo. Acho que 

tinha bloqueado isso da 

mente, o que é um pouco 

triste. Mas estã bem me: 
lhor agora, 

sorientado, E encorajador 

ver pessoas de mundos di- 

terentes interessadas nes- 

sacultura —diz. 
Já Maurene Goo, a autora 

dos sucessos “Isso queagen- 

te chama de amor” (com re- 
ferências ao K-drama) e 
“Um lugar só nosso” (com 

referências ao K-pop), am- 
bas publicados no Brasil pe- 
la Seguinte, diz que se sente 

sortuda pela popularidade 

das obras coreanas. 
— Acho importante que 

eu mostre a cultura coreana 
nos meus livros. É parte in- 

tegrante dos personagens, 
mesmo que não falem sobre 
isso o tempo tado — conta, 

Muitos dos autores de lite- 

ratura YA coreana (como às 
entrevistados nessa reporta- 

gem são descendentes nasci- 
dos nos Estados Unidos ou co- 

reanos que vivem em outros 
países, O que levou auma oci- 

dentalização dessas obras, fa- 
cilitando seu consumo. 

FORMAÇÃO DE TRADUTORES 

Angel Bojadsen, diretor edito- 
rial da Estação Liberdade, que 
tem três títulos coreanos no 

catálogo —entre eles “A histó- 
ria de Hong Gildong”, de Heo 
Gyun, um clássico YA do sécu- 

lo XVII, considerado uma es- 

pécie de "Robin Hood” corea- 
no — acredita que será preciso 
formar mais tradutores para à 
lingua no Brasil. 
— Us coreanos hoje estão 

muitoabertos para o mundo, 

vários autores estão sendo tra- 

duzidos para linguas ociden- 
tais, facilita ndo o acesso. Eles 
têm um invejável sistema de 
informação de suas publica- 
ções dirigido ao exterior, o que 

ajuda muito, Precisamos for- 
mar mais tradutores, como ti- 
vemos que fazer para as obras 

em japonês — diz o diretor da 
Estação Liberdade, recenheri- 

da pela publicação regular de 
clássicos e contemporâneos 
japoneses há vários anos. 

Pode contar um pouco sobre 
os projetos Joy Revolution 
Imprinte Yooniverse Media? 

loy Revolution é o nosso 
selo dedicado a histórias de 

amar para jovens adultos 

protagonizadas por pessoas 

não brancas. Vamos lançar o 
primeiro livro na primavera 

de 2022. Quanto ão nosso 

projeto audiovisual, é O 
mesmo princípio. Nossa 

inspiração veio quand o Ni- 

cola escreveu “O sol tam- 

bém é uma estrela”, que se 
tornou número um em ven 

das e virou filme. Os perso- 

nagens não são coadjuvan- 

tes ou a namorada atrevida, 
Eles são os principais. 
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LISBOA 

OS 

unto das notícias da eleição de Fernanda 

Montenegro e Gilberto Gil para a ABL, um 

amigo angolano encontrou uma notícia de 
2018 sobre a campanha de Conceição Evaristo. 
Ele, que é um dos amigos que fiz lerem *Becos 

da memória, ficou indignado, mesmo sendo 
uma notícia antiga, Doeu da mesma forma co- 
mo se tivesse sido ontem. Toda oportunidade 

que tenho eu digo que a ABL não merece Con 

ceição e que deusas já nascem imortais. Mas, lá 
fui eu, mais uma vez, explicar o Brasil: 

Sim amigo, isso aconteceu. 

O Brasil é uma terra de loucos, disputadissi- 

NELSON GOBBI 
mesa gobairoçãobá cum Er 

M esmo durante os mo- 
mentos mais agudos 

da pandemia, antes do ini- 

cio da vacinação, quando 
idosos se tornatam à prin- 

cipal grupo de risco, Eduar- 

do Sued, 96 anos, não alte- 
rou sua rotina. Ao menos 

três vezes por semana, o 
pintor segue desuacasa, na 

Lagoa, para o ateliê, em Ja- 
carepaguá. Nem as limita 

ções dos movimentos e a 
necessidade do uso de uma 
cadeira de rodas o deixa- 

ram longe dos pincéise das 

telas — tanto as que ainda 
aguardam ser cobertas de 
tintas como as muitas 
obras acumuladas no espa- 

co ao longo dos anos, e que 
lhe fazem companhia nas 
horas de trabalho. 

Das obras “escondidas' 
no ateliê, projeto assinado 
pelo arquiteto c ex-prefeito 

Luiz Paulo Conde (1934. 

2015), foram selecionados 
40 trabalhos que ocupam, 
desde a última quinta-fei- 

ra, duas galerias na Zona 

Sul do Rio, a Danielian (na 
Gávea) e a Cassia Bonemy 

tem Ipanema). Com cura- 

doria de Vanda Klabin, a 

dupla exposição “Qusadias 
cromáticas” engloba a pro- 

ANA PAULA 

sé gundocs des non fiada cas Br 

MORTAIS 

ma. Apesar do tamanho, não tem terra pra todo 

mundo, não tem comida pra todo mundo, não 

ter água pra todo mundo, não tem renda pra 

todo mundo, porque tado já tem dono. Apesar 
de a ABL ser oficialmente para o cultivo da lin- 

gua portuguesa e da literatura nacional, Gil é o 
segundo homem negro a ser eleito para a insti- 
tuição, ou O terceiro, se contarmos o fundador 

Machado de Assis, desde a fundação em 1897, 

mas já elegeu generais da ditadura. Gil pra mim 
édeus, masdesde 2018 que eu não celehro mais 
nada, meu rancor não permite. 
Cultivar é também semear, criar e, pra mim, 

EU CONTI 
COMO MES 
ARDOR QUE 
TINHA ANTES 

que tenho a literatura comobússola, remo, vela 

e o próprio barco, dói saber que esta plantação, 
cultivadanas minhas terras, não seja prame ali- 
mentar. Tudo que é pequeno é uma versão de 

algo grande e a ABL é uma versão do Brasil: um 
grande clube, feito para pouquissimos mem- 
bros. Parece o meu recreio na quinta série mas 

desde lá enterdi que não preciso entrar em clu- 

binhos preexistentes. Meu objetivo sempre foi 
criar meu próprio grupo e fazer dele tão foda 

que todos queiram entrar. E olha, amigo, meu 

clube é só orgulho, a gente bebe cerveja. 
Tudo que foi inventado, tudo que existe neste 

mundo, precisou ser imaginado antes. À litera- 

tura cuida da imaginação das pessoas e esta lite- 
raturaquenãomecabe, não 

GILPRAMIMÉ me ouve, não me fala, não 
me olha. Eles seguem be- 

nn bendo chá e tá tudo bem. Tá 

NÃO CELEBRO do bem mesmo! Como canta Emicida, 

NADA, MEU “nunca deu nada pra nós, 

RANCOR NÃO muncalembroudenás” não 
PERMITE vaiseragora. Aliás, até pode 

serapora. Amanhã temelei- 

ção pra cadeira 12 eum dos candidatos é Daniel 
Munduruku. Cito a descrição da própria Con- 

ceição sobre Daniel em rede social: “Produtivi- 

dade e representatividade, este brasileiro per- 

dução do artista desde os 
anos 1980 atéobras criadas 

no ano passado. 

— Naminha idade, os mé- 
dicos se tornam uma pre- 
sença constante na vida. 

Quando eles deixam, eu 
pinto —diverte-se Sued. — 
Sempre tem uma consulta, 
um exame, um teste não sei 
de quê. Mas, fora isso, faço 
questão de ir para o ateliê. 
Saio de casa todo kechado 

dentro do carro, e lá consigo 

entrar direto pela garagem. 
Nunca dei chance para este 

tal virus aparecer. Mesmo 

com estas restrições de mo- 
vimentação, eu continha 

como mesmo ardor que ti- 
nha antes. 

UM COLORISTA E O PRETO 
Vanda, que optou por uma 

divisão cromática e não cro- 

nológica entre as obras sele- 
cionadas para cada galeria, 

destaca Sued como o maior 

colorista do cenário artistico 
nacional. Tendo assinado a 
seleção de outras mostras do 

pintor, como a realizada em 

2004 no CCBB do Rio (em 

parceria com Ronaldo Bri- 

to). a curadora diz que o hi- 

percromatismo do pensa- 

mento do Sued estã presente 
nas duas galerias. 

—Naobradele, está sempre 
presente um processo inin- 
terrupto de pintura, em que a 

corêo elemento formativo e 

fundamental da trajetória. 
Ele é um articulador do mun- 

do pictórico. construindo 

sempre novas possibilidades, 
novas experiências — enalte- 

ce Vanda. —O Sued é autor de 

uma pintura extremamente 

atuante, que discute, rediscu- 
tee desafia asi própria. 

Ú pintor salienta que, ain 

da que os tons mais lecha- 
dos estejam mais evidentes 

na produção nos últimos 

anos, o preto jamais esteve 

tora de seus trabalhos, mes- 
mo em tempos de paletas 

mais abertas: 

— Estou num momento de 
subtração das cores, do preto 

pelo branco, à que gera uma 

quantidade de cinzas intini- 

ta. Sempre especulei com as 
cores, em quadros grandes e 

mais vividos. Mas o preto 
sempre entrou em qualquer 
composição minha, é a cor 

base. Os espanhóis gostavam 
muito do preto, de Velizquez 
a Picassa. 

Como Vanda ressalta, Su- 

ed nunca se filiou a qual- 
quer movimento estético, 

mantendo-se independen- 

te dos debates entre figura- 
tivos eabstratosoudas dissi- 
dências entre concretistas. 

Ú pintor explica que muito 

dessa independência tem a 
ver com uma relação muito 

intima Com sua produção. 

— Fico preso a um pensa- 

mento cromática que Rasie 

dentro de mim, não me des- 

via dele. Sigo numa mesma 

ideia por dias, semanas, me- 
ses. E daí surgem as fases — 
detalha Sued. — Não me in- 

Huencio pelo que vem de fo- 

ra porque tudo nasce de 
uma presença muito inti 

AOS 96 ANOS, EDUARDO SUED, 
QUE MANTÉM A PRODUÇÃO NO ATELIÊ 
INALTERADA DESDE O INÍCIO DA 
PANDEMIA E DIZ QUE PINTA PARA 
SI MESMO, INAUGURA MOSTRAS 
SIMULTÂNEAS EM DUAS GALERIAS 

O GLOBO uiarta-fada JF M.2024 

tercente à linhagem de povos ancestrais de nos- 

sa nacionalidade tem. Daniel Munduruku é um 

escritor e professor, nascido no Pará, filho do 
povo indígena Munduruku. E graduado em Fi- 

lesatia, História e Psicologia. Tem mestrado e 

doutorado em Educação pela USP e pós-douto- 
rado em Linguística pela Universidade Federal 

de São Carlos. Sua obra literária é composta por 

maisde 50 livrose já coleciona uma série de prê- 
imios nadionais e internacionais, como: Premio 

Jabuti da CBL, Prêmio da própria Academia 

Brasileira de Letras, Prêmio Érico Vamuacei 
Mendes (CNPq), Prêmio Madanjeet Singh pa- 
rãa Promoção da Tolerância e da Não Violência 

(Unesco), Prêmio da Fundação Bunge pelo 

conjunto da obra e atuação cultural, e outras 
premiações. Vários de seus livros já foram dis 

tinguidos com o selo Altamente Recomendável 

da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juve- 
nil (ENLI)). 
Mas a gente sabe que, em clube de amigos. os 

curriculos têm menor importância, por isso, 

me limito a só acreditar vendo. Amigo, em um 
país com este passado e este presente, era im- 

portante que todas as instituições, todas as pes- 

soas, estivessem empenhadas na diminuição 
das desigualdades e violências. Eu sei que sou eu 
sendo ingênua novamente, mas eu posto, não 

sei. Obrigada por me ouvir. 

e | 

ma. Às vezes, uma tela que Pensamento 
não consegui resolver fica cromática. 

num canto do atelite, quan- Eduardo Sued 

do passo, ela “puxa” a barra dantedesuzs 
daminhacalça. Eu pinto pa- obras nagalera 
ramim mesmo. Danlian, nã 

No momento, uma das  Gávea“Na 

novastelasencomendadas minhaidade.o5 
ao marceneiro estã sendo  médcose 

trabalhada em azul cobal-  tormamuma 

to. A visitaás galerias, on- presença 

de Sued pôde rever traba-  constantena 
lhas antigos, trouxe ideias vita Quando 

também para texturas. Se elescelxam eu 

depender do entusiasmo  pirtoibrinca 
do artista, a inesgotável 

pesquisa cromática ainda 

chegará ao público por 
multas anos, 

— Estou-quase lã, chegando 

aos 100 anos. Minha médica 

disse que vou a 104. Agora já 
quero chegar a DO —amema- 
ta, bem-humorado. 

O 
“Qusadias cromáticas” 

Onde e quando: DanigllanGaera 

= Rua Major Rubens Vaz 414, Gâvea 
(2522-4706). Seg a ser das 1h às 
1h. Até 1541/22 Onde e quando: 

Cassa Bomeny Ga ena — Rua Cartia 

Diávia 196 ipanema (2085-3000) 
Sep a sen das 10h às 19h; sáb, das 10h 

às 15h (apendamento pelo WhaisÃpr 

S7390-5005) Até 15/1/42 

Quanto: Grátis Classificação: Livre 
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rege 

à 2068 31 225 5 

7- Mesa auxiliar 

em MDP 
0,75m X 0,80m X 0,45m 

De TZS0D 
Por 129,00 

ESCRIVANINHA TABLE TOP 
COM GAVETA EMBUTIDA 
SM MULTIUSO - FRESNO 

Ta 

E NLA. 

a ” RATI NINGA 
Sitoo da Cruz Nunês 

a Sr20 4 E7OM | G4B1 

É 9B761.0679 

CENTRO 
Fiua do Rosário, 133 

2508-B445 | 

1) POTOT-AS25 

2500-4353 

8- Suporte para 
CPU 
0,75m X 0,31m X 0,45m 

Por 129,00 

1 90 
LO = 

à- Conexão para 

mesa Triângulo 

0 46m X 0,4Em 

À vista 29,00 

MESA APARADOR MULTIUSO 
SM 
MONTANA, 

CaTa = Fa " | 

A vista É DI, do uy 

er (em cima da Madeiro!) 

Avenita Agrior 

4397-2847 33 

MOVA DEL IÇÃ) 
Hum Clávio Targueno, 287 

RE -J55 

É s9762-0624 

Senna 2150 - broca À - lojas: MOMO 

E-M686 | 

E) 00T03-6321 

3325-2648 
ABERTA AOS DOMINGOS 

CAXIAS 
Pig Duca do d ácidas, 193 

BIS DÊ - ET FGsEa 

(4 9724-1081 


